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Anul acesta, pe 28 mai, s-au împlinit 125 de
ani de la naºterea pictorului Nicu Enea.
Autoritãþile din comuna Mãgireºti, împreunã cu
personalitãþi culturale ºi politice din judeþul
Bacãu, au organizat pe 3 iunie, în satul Valea
Arinilor, cea de-a treia ediþie a manifestãrii Ziua
„Nicu Enea“. Cu acest prilej a fost inauguratã
„Galeria de artã“, iar publicul participant a putut
admira aici lucrãri ale artistului, din colecþia per-
sonalã a lui Octav Olaru. 

Într-un spaþiu oarecum neobiºnuit, la subsolul
unei construcþii-anexe, a fost vernisatã ºi expo-
ziþia de caricaturã „VEMania“, a artistului Victor
Eugen Mihai VEM, intitulatã „Expoziþia din beci“.
Elevi ai Colegiului de Artã „George Apostu“ au
susþinut un recital muzical, stârnind ropote de
aplauze.

Colecþionarul Octav Olaru ºi muzeografa
Carmen Istrate-Murariu au fost înnobilaþi cu titlul
de Cetãþean de onoare al comunei Mãgireºti.
Un moment încãrcat de emoþie a fost cel al

acordãrii titlului de Cetãþean de onoare post-
mortem al comunei Mãgireºti artistului Nicu
Enea.

Despre opera ºi viaþa lui Nicu Enea au vorbit
coordonatorul manifestãrii, primarul comunei
Mãgireºti, Ionicã Câdã, artistul vizual Dionis
Puºcuþã (director al Complexului Muzeal „Iulian
Antonescu“), pictorul Constantin Parascan,
muzeografa Carmen Istrate-Murariu, criticul de
artã Iulian Bucur, scriitorii Viorel Savin ºi
Sebastian ªufariu, colecþionarul de artã Octav
Olaru. Au fost prezenþi preoþi, profesori, politi-
cieni, rude ale artistului º.a. Moderator a fost
scriitorul Viorel Savin, autorul volumului
„Pictorul Nicu Enea. Viaþa alcãtuitã din scrisori,
articole ºi poze“.

A fost un eveniment de excepþie, care a
îmbrãcat ziua, pe organizatori ºi pe toþi partici-
panþii într-o luminã specialã, de sãrbãtoare. 

Oana SAVIN

RReessttaabbiilliirreeaa
BBaaccããuulluuii  iissttoorriicc

Despre comunitatea arme-
neascã din Bacãu scrie, printre
alþii, Paul Grigoriu („Anatomia
unei strãzi“, 1992), care actua-
lizeazã o lume ºi un spaþiu
memorabile. Pe 3 iunie 2022,
s-a consemnat una dintre cele
mai importante fapte culturale
menite a repune adevãrul în
cadrele sale fireºti: inaugu-
rarea monumentului Hacikar
(„cruce de piatrã“), pe locul fos-
tei Biserici Armeneºti ºi al
Cimitirului Armenesc, mai pre-
cis în zona strãzilor ªoimului ºi
Ioniþã Sandu Sturdza. Ineditã
monografie a aºezãmântului
bisericesc dispãrut dupã 4
martie 1977 este cartea „O
bijuterie pierdutã“, de Mihai
Ceucã, lansatã cu acest prilej.

„„HHeeii,,  vviiaaþþãã......““

Este titlul cãrþii ale cãrei file
s-au scris de-a lungul unei
cariere didactice de câteva
decenii a învãþãtorului
Gheorghe Crihan. La 94 de ani
împliniþi, autorul s-a prezentat
în faþa consãtenilor din Bereºti-
Bistriþa vivace, cu proiecte
grabnice ºi ambiþioase, între
care reactualizarea conceptu-
lui de „cabinet didactic pentru
ciclul primar“. Cartea este un
documentar de interes pentru

toate cadrele didactice, dar ºi o
imagine a Bacãului cultural din
secolul trecut. Diriguitor al unor
instituþii de profil, Gh. Crihan a
stimulat cunoaºterea de cãtre
elevi a tradiþiilor spirituale din
zonele în care trãiau aceºtia.
Au spus-o foºtii sãi elevi
prezenþi la ªcoala Gimnazialã
„Vasile Borcea“, azi cadre
didactice, ziariºti, ingineri etc.
Violeta Candet, directoarea
ªcolii, a gãsit în filele cãrþii
materialul necesar unui opþio-
nal de cunoaºtere a spiritua-
litãþii locale.

„„NNeeddeeiiaa
ddee  llaa  PPããdduurrããrreennii““

Ediþia post-COVID-19 a mult
aºteptatei manifestãri de la
Solonþ a avut cu certitudine „un
suflu nou, dat de absenþa
evenimentului în ultimii doi ani“
(Florin Zãncescu, managerul
Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Bacãu).
Au evoluat pe scena refãcutã
prin osârdia preotului Ionel
Cernat grupurile folclorice din
Poduri („Pãunaºii“), Faraoani
(„Ecoul din Vale“), Sãuceºti
(„Hora Siretului“), Brusturoasa
(„Dor strãbun“), Mãnãstirea-
Caºin („Muguraºii“), Filipeºti
(„Roua Precistei“), Bacãu
(„Vatra satului“), Solonþ
(„Florile din Cucuieþi“). Acesta

din urmã a fost organizatorul
principal, în colaborare cu
Arhiepiscopia Romanului ºi
Bacãului, C.J.C.P.C.T., Primãria
Solonþ ºi ºcolile din comunã.

VVaalleerriiuu
BBooggddããnneeþþ,,
nnoonnaaggeennaarr

Profesorul devotat (mãrturie
stau foºtii olimpici naþionali la
limba ºi literatura rusã), publi-
cistul (cu prezenþe în presa
pedagogicã ºi cea culturalã),
artistul fotograf (un adevãrat
poet al eternitãþii clipelor), nãs-
cut la 26 iunie 1932 în fosta
regiune Soroca, din Basarabia,
a înregistrat borna 90 într-o
viaþã de invidiat. Dascãlul cãr-
turar a ºtiut sã-ºi facã prieteni
de cea mai înaltã facturã spiri-
tualã (Nicolae Labiº îl conside-
ra un posibil frate al sãu) ºi sã
fie în permanenþã un om al
evenimentului cultural. Revista
„Ateneu“ îi este recunoscã-
toare pentru fotografiile pe
care i le-a pus la dispoziþie în
ultima jumãtate de veac.
Ediþia jubiliarã din iulie-august
2014 este agrementatã cu
imagini aparþinând lui Valeriu
Bogdãneþ. Mulþumiri repetate
ºi urarea de viaþã lungã, de la
ateneiºti ºi de la cititori!

Ioan DÃNILÃ
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DREPTUL GENERAL. • Citim întâmplãtor un interviu cu actriþa

Maria Ploae, mãmicã (în 1986) a lui Niculae, de doi ani.
Cristina Bãlteanu o întreabã în final ce-ºi doreºte pentru
viitorul apropiat. „Ceea ce-ºi doresc toate mamele acestei
lumi: sãnãtate ºi sã fie pace“ (Almanahul Femeia, p. 57). • În
aceeaºi cheie: „Purificãm cerul cu dragoste/ Ca porumbeii sã
poatã zbura liber“ (Cai Qing, China, mai 2022). 

(NE)OSTOITUL DOR. Constantin Chiriac, directorul Teatrului
Naþional „Radu Stanca“, a primit titlul de doctor honoris causa
al Academiei Forþelor Terestre „Nicolae Bãlcescu“ din Sibiu.
Gheorghe Stanciu, primarul comunei natale a actorului –
Prisacani (Iaºi) –, i-a dãruit cu acest prilej o casetã cu þãrânã
din solul de acasã.

AFINITÃÞI ROMANICE. Ioan Mãric ºi brazilianul Beto
Nascimento au fost declaraþi „Ambasadori internaþionali ai pic-
turii naive“.

ALTE RECUNOAªTERI. Liliana Rãcãtãu a primit Medalia de Aur
la Euroinvent Book Salon, pentru volumul „Lada de zestre“, iar
Mãdãlina Burlacu ºi Costel Cãºuneanu, de la Baza 95 Aerianã
Bacãu, au ocupat locul I (secþiunea „Presã, film ºi literaturã“),
respectiv locul al III-lea (secþiunea „Soldatul universal“) la com-
petiþia militarã „Omul anului 2021“. Mãdãlina, absolventã de
Filologie bãcãuanã, se remarcase mai întâi în publicistica stu-
denþeascã.

UN CRITERIU NEVÃZUT. Acurateþea lingvisticã a textelor din
„Ateneu“ a contat, nu în cele din urmã, la acordarea recentã a
distincþiei de cãtre Revista „Convorbiri literare“. Corectura e
asiguratã de Violeta Savu ºi Ioan Dãnilã.

IUNIE, LA BJ. O consistentã mapã tematicã poate fi consultatã
la secþia Periodice: „Dupã 50 de ani. 1972 în presa localã ºi
cea naþionalã“.

ETICHETÃ ONORANTÃ. Istoricul literar Nicolae Scurtu gãseºte
cã lucrarea „ªtiinþã ºi destin – Giorge Pascu“ (Egal, 2015) este
„o excelentã monografie“, scrisã „cu rigoare ºi pasiune“
(Convorbiri literare, mai 2022, p. 58).

FINALITATE ESTETICÃ. „Arta nu e o problemã de weekend, de
loisir, ci o formã fundamentalã de cunoaºtere“ (Pavel ªuºarã,
conferenþiind despre Constantin Brâncuºi).

DOAR TITLUL. Ion Hangiu, factotum al Societãþii de ªtiinþe
Filologice din  România (cam ceea ce este acum Mircea
Frânculescu), a debutat cu o carte (1959) despre istoricul
tipografiilor: „De la tiparniþa lui Macarie, la Combinatul
Poligrafic Casa Scânteii“, topitã de autoritãþi imediat dupã
tipãrire (Ilie Rad, în Flacãra lui Adrian Pãunescu, 10 iun. a.c.).

MELANCOLIE, MELANCOLIE. Daniela Sitar-Tãut reproduce o
glumã frecventã în mediul scriitoricesc dupã 22 mai 1957:
menirea Agathei Grigorescu a fost sã sporeascã tristeþea ºi
aºa întristatului George Bacovia. De fapt, conchide jurnalista,
soþia poetului a fost „o martirã ºi una dintre româncele cele mai
merituoase din istoria culturii autohtone“ (Nord literar, mai
2022). 

AD MULTOS ANNOS! Pentru publicistul Pompiliu Comºa (70)
IN MEMORIAM. Anghel Nãstase, inspector ºcolar pentru

minoritãþi, director de ºcoalã, virtuoz instrumentist; Valeriu
Râpeanu, preþuitor al scrisului lui Ion Luca; Nicolae-Dan
Fruntelatã (despre poezia lui au scris în „Ateneu“ Radu
Cârneci, Cristian Livescu º.a.); profesoara de limba latinã
Alecsandrina Cãpitanu

Al. IOANID
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Sub un titlu provocator, ce trimite nu
doar la celebra ecranizare a lui Mel
Gibson, Patimile lui Isus, ci ºi la ver-
surile lui Ovidiu Genaru (Patimile dupã
Bacovia), romanul lui Varujan
Vosganian Patimile dupã Gödel (Iaºi,
Ed. „Polirom“, 2020) este una dintre
cãrþile reprezentative scrise în perioada
(post)pandemicã.

Pretextul romanului îl constituie
povestea lui Ciprian Poenaru, zis Cip,
IT-ist ºi creator de jocuri online, un ins
special, înzestrat de la naºtere cu pu-
terea de a vedea. De a vedea, în culori,
aura oamenilor ºi de a citi în profun-
zime, dincolo de contururile lucrurilor.
Nãscut din gemeni, el dã semne de
genialitate încã din adolescenþã, când
face parte din lotul naþional de mate-
maticã. E un ales, care va fi contactat de
servicii, care îi propun sã se ocupe cu
analiza profilului psihologic al unor þinte
indicate, dupã ce lucrarea lui de diser-
taþie, despre efectele internetului
asupra individului, stârneºte admiraþia
celor care o citesc. I se va cere nu doar
asta, ci ºi sã construiascã o armatã de
cyborgi, care urmeazã a fi folosiþi ca
instrument de manipulare, fiindcã, aºa
cum îi explicã amicul Danny, propagan-
da nu se mai poate face rudimentar, ca
pe vremuri, ci e nevoie de mijloace tot
mai rafinate, în acord cu evoluþia
tehnologiei.

Din acest punct, romanul se dezvoltã
într-o naraþiune cu ramificaþii multiple,
care se întrepãtrund. Un prim palier
vizeazã trimiterile istorice, prin nea
Arvinte, cel care l-a ajutat pe Cip sã se
stabileascã în Bucureºti. Acest Arvinte
este martorul unei scene teribile din
decembrie 1989, când un grup de tineri
revoluþionari, aciuaþi în scara blocului
pe care o veghea, au fost sãltaþi de
Securitate ºi uciºi cu brutalitate, singu-
ra mãrturie fiind hainele ºi bocancii pe
care nu i-a mai revendicat nimeni ºi pe
care bãtrânul i-a pãstrat cu grijã. El e un
fel de Cerber, care leagã douã lumi:
cea pre-decembristã ºi cea post-
decembristã. La fel de relevantã este
existenþa ofiþerului Metzel, torþionarul
chinuit de remuºcãri, pe care Cip îl va
gãsi, cu greu, în mãruntaiele internetu-
lui, o arhivã imbatabilã, chiar ºi în cazul
unui ins care a fãcut tot posibilul sã-ºi
ascundã urmele ºi sã-ºi acopere trecu-
tul marcat de crime.

Pe un alt palier, sunt urmãrite expe-
rienþele erotice ale lui Cip, care trãieºte
o stranie poveste de dragoste pe
Facebook, unde trebuie sã o fileze pe
Amalia. Fata se va îndrãgosti de el, dar,
finalmente, se va sinucide, aruncân-
du-se de la etaj, într-o iluzorie încercare
de a zbura, covârºitã de problemele din
lumea realã. La fel de tulburãtoare este
relaþia cu Maggie, o femeie de o sexu-
alitate rãvãºitoare, care ascunde un tre-
cut lesbian numai bun pentru a da sare
ºi piper unei cãrþi care utilizeazã toate
ingredientele succesului, de la suspan-
sul de tip policier la pagini de un ero-
tism suculent ºi subtil.

Dincolo de aceste picanterii, Patimile
dupã Gödel dobândeºte o dimensiune
simbolicã deloc surprinzãtoare, dacã
þinem cont de romanele anterioare ale
autorului. Încã din titlu, Vosganian

pregãteºte terenul pentru o meditaþie
asupra câtorva probleme definitorii
pentru lumea în care trãim: trecutul,
memoria, libertatea, responsabilitatea,
manipularea, creaþia etc. El converteºte
teoria incompletitudinii într-un punct de
plecare pentru a discuta locul omului în
univers ºi relaþia sa cu divinitatea, su-
gerând o ipotezã iconoclastã: nu cumva
singura noastrã ºansã este de a crede
într-un Dumnezeu muritor ºi nu în unul
nemuritor? ªi nu cumva accesul nostru
la cunoaºtere trebuie fãcut din interiorul
cercului ºi nu dintr-un punct exterior ca
în teoria matematicianului Gödel? Privit
astfel, romanul se dovedeºte un
rãspuns polemic, situându-se în rãspãr
cu o întreagã tradiþie teologicã ºi onto-
logicã, prin îndrãzneala de a chestiona
câteva dintre fundamentele gândirii
umane.

La fel de ofertantã este discuþia
privind atitudinea creatorului faþã de
propria creaþie. Cip construieºte 3607
de profiluri virtuale, cu identitãþi diferite
ºi credibile, aºijderea armatei de tera-
cotã pe care meºterii antici au realizat-o
la comanda primului împãrat chinez din
dinastia Qin Sin Huang. Sunt soldaþii
sãi credincioºi, gata sã se avânte în
luptã la o simplã apãsare de  tastaturã.
Suficienþi pentru a crea o reþea invi-
zibilã, capabilã sã se infiltreze în sute
de grupuri ºi sã manipuleze milioane de
utilizatori reali, ceea ce îi conferã o forþã
teribilã, pe care „bãieþii“ se aratã
dispuºi sã o plãteascã generos. În
acest moment-cheie, Cip are revelaþia
responsabilitãþii, înþelegând cã aºa cum
Dumnezeu nu i-a abandonat pe
oameni, nici el nu-ºi poate trãda
cyborgii, transformându-i într-un instru-
ment în slujba rãului: „M-a enervat ce
spusese Prodan. Fãpturile care mã
priveau din spatele ecranului nu erau
niºte momâi. Spre deosebire de

zdrenþele aruncate pe niºte crãcane de
lemn spre spaima ciorilor sau de
mogâldeþele din muzeele statuilor de
cearã, ele puteau face aproape orice, sã
ducã un dialog, sã dezbatã idei, sã se
poarte frumos în comunitate, sã
nutreascã milã sau sã inspire voioºie. E
drept cã, aºa cum stãteau, în ºiruri ºi
coloane nesfârºite, pãreau niºte mane-
chine în aºteptarea voinþei pãpuºarului;
or, tocmai asta, pânã la urmã, le umani-
zeazã, precum suflarea vieþii peste lutul
modelat. Spre deosebire de iubire, care
poate fi necondiþionatã, cãci poþi iubi,
precum Francisc din Assisi, tot ce-þi
iese în cale, supunerea nu poate fi
necondiþionatã; ea presupune un
stãpân. Eu eram stãpânul acelei lumi
ºi, pentru cã o creasem, eram mai mult
decât stãpânul ei; eram Dumnezeu.
Prin mine lumea aceea putea fi
întreagã, eu eram însumarea tuturor
axiomelor care o construiserã. Cineva
însã îmi cerea sã-i încredinþez poporul
meu. Sã fac lista tuturor celor pe care
i-am însufleþit sau reînviat ºi sã i-o
predau împreunã cu parolele care per-
miteau accesul la mecanismele lor
sufleteºti. Simþeam dintr-odatã cã asta
nu pot sã fac. Un supus îºi poate trãda
stãpânul, un credincios îl poate trãda
pe Dumnezeu, dar Dumnezeu nu-i
poate trãda pe cei pe care i-a creat“.
Acest monolog este, de fapt, o splen-
didã parabolã a condiþiei scriitorului,
aºa cum o înþelege Varujan Vosganian
în aceste vremuri tulburi, când se
poartã o luptã teribilã între inteligenþa
naturalã ºi cea artificialã. Din acest
motiv, Patimile dupã Gödel nu e doar
un avertisment referitor la posibila rãs-
turnare a raportului om-computer, ci ºi
un credo, vizând încrederea prozatoru-
lui în capacitatea literaturii de a fi o
alternativã salvatoare în faþa pericolului
pe care îl poate reprezenta folosirea
abuzivã a internetului. În fond, aºa cum
Cip este demiurgul armatei sale vir-
tuale, tot astfel scriitorul este demiurgul
armatei sale de hârtie, pe care nu o
poate abandona. Ba mai mult, scriitorul
este dator sã-i dea un scop, sã
gãseascã un rost ficþiunii, astfel încât
ea sã-l salveze pe om, scoþându-l de
sub fatalitatea blestemului Gödel. E
responsabil atât faþã de personajele
sale, cât mai ales faþã de cititorii sãi.

Pornit ca o distopie, Patimile dupã
Gödel sfârºeºte prin a fi o utopie, prin
încrederea nesmintitã în puterile litera-
turii: „Oricât de cumplit ar fi un flagel,
întotdeauna rãmâne cineva care sã
povesteascã“. Avem în aceste rânduri o
pledoarie pro domo ºi un îndemn la
autocunoaºtere: „Dumnezeu ºi-a creat
popoarele lui. Dar poporul nu poate fi o
voce lãuntricã. Popoarele se rãzboiesc
ºi au mâinile pãtate de sânge ori se
împacã, privindu-se cu neîncredere, ºi
asta nu poate fi o voce lãuntricã.
Neavând o viaþã lãuntricã, Dumnezeu
nu adaugã de fapt nimic lumii pe care a
creat-o. Numai viaþa lãuntricã poate
adãuga ceea ce Gödel, cu gândurile lui
triste ºi trupul de copil bãtrân de zile,
spunea, prin principiul incompletitudinii,
cã ne lipseºte“.
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Patimile dupã Vosganian

Ilustrat cu fotografii de
epocã ale Anettei Dabija,
volumul Cernãuþi. Obiecte
pierdute (Chiºinãu, Editura
„Cartier“, 2021) este un
splendid album care vorbeºte
despre o altã lume. Pe care
Mircea A. Diaconu o salveazã
de la uitare, transformându-i
contururile jurnalistice (recu-
perate din presa interbelicã)
într-o poezie plinã de nostal-
gie. Din convingerea, mãrtu-
risitã explicit, în prefaþã, cã nu
e totul pierdut, cã se poate
(încã) simþi ce existã acolo
unde nu mai existã nimic.

Pornind de la versul baco-
vian „Erau ziare, eveni-
mente...“, Mircea A. Diaconu
umple, de fapt, un gol. Trans-
formã „o absenþã într-o pre-
zenþã“, punând în faþa cititoru-
lui frânturi de viaþã dintr-un
Cernãuþi necunoscut, aºa
cum se configureazã el din

anunþurile ºi ºtirile de odini-
oarã, care capãtã acum o
rezonanþã nebãnuitã, fiindcã
dincolo de întâmplãrile de zi
cu zi sau de senzaþionalul
consemnat de gazete sunt
oameni vii, cu bucuriile ºi cu
tristeþile lor, oameni pe care
timpul i-a aruncat într-o
nedreaptã uitare.

Oriunde ai deschide albu-
mul, e viaþã. Abil orchestratã
de autor, care face un soi de
arheologie poeticã, recom-
punând, din imagini ºi din
cuvinte, o lume. Sã luãm, spre
exemplificare, un text care se
cheamã Prinderea autorilor
furtului dela liceul ortodox de
fete: „La liceul ortodox de fete/
din strada Herescu/ s-au
comis,/ în noaptea de 13
noiembrie c.,/ un furt prin
spargere.// Dintr-o camerã
încuiatã s-au furat/ lucruri de
mânã,/ iar din altã camerã,/

alimente,/ apoi 14 gãini, un
curcan, o gâscã ºi o raþã.//
Cercetãrile poliþiei au stabilit
cã hoþii sunt/ Petro Voiþenco ºi
Moisiuc Petro/ la care s-au
gãsit/ 8 gãini,/ curcanul,/
gâsca ºi/ o parte din ali-
mente.// Mult zahãr ºi alte
lucruri furate s-au gãsit la/ o
bãcãnie din str. Stelei./ La
aceastã prãvãlie s-au gãsit ºi/
unele lucruri furate dela/
prãvãlia/ Schwarzkopf din
Roºa,/ stabilindu-se astfel cã
tot/ Moisiuc ºi Voiþenco/ sunt/
autorii spargerii dela prãvãlia
Schwarz.// Hoþii au fost
arestaþi./ [Nr. 1180, Miercuri,
31 Ianuarie 1923]“Avem, în
aceste versuri, un eºantion
reprezentativ pentru a înþe-
lege cum trãiau oamenii, pen-
tru a coborî într-un trecut re-
volut, pe care istoria îl con-
semneazã arareori.

Furturi, obiecte pierdute/
gãsite, regulamente ale
primãriei, preþuri maximale,
speculã, baluri, concerte,
meciuri de fotbal, matrimoni-
ale, cronicã mondenã etc.
alcãtuiesc materia unei cãrþi
care ne poartã înapoi în timp.
Sunt frânturi de existenþã care
capãtã sens, printr-o articu-
lare inteligentã, din care pu-
tem decupa nu doar informaþii
despre situaþia social-politicã,
despre starea economicã,
despre structura etnicã sau
despre dinamica demogra-
ficã, ci mai ales despre par-
fumul unei lumi la crepuscul,
când spiritul Belle Époque
încã supravieþuia aici, la mar-
ginile fostului imperiu.

În tot, Cernãuþi. Obiecte
pierdute echivaleazã cu un
elogiu adus Cernãuþiului.
Sau, mai exact, o hartã
emoþionalã a acelor
Cernãuþi din care se hrã-
nesc iluziile ºi speranþele
noastre. (A. J.)

MMiirrcceeaa  AA..  DDiiaaccoonnuu –– CCeerrnnããuuþþii..
OObbiieeccttee  ppiieerrdduuttee
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Nu mã-ncântaþi 
nici cu clasici,

Nici cu stil curat ºi antic –
Toate-mi sunt deopotrivã,
Eu rãmân ce-am fost:

romantic.
Mihai Eminescu

În introducere la ediþia din
1979 a monografiei „Mihai
Eminescu ºi problema roman-
tismului în literatura românã“ a
lui I.A. Kojevnikov, apãrutã în
colecþia „Eminesciana“ – 16, a
Editurii „Junimea“ din Iaºi
(colecþie coordonatã de prof.
univ. dr. Mihai Drãgan), Ariton
Vraciu amintea cã despre
Eminescu au fost scrise ºi vor fi
scrise multe tomuri, avându-se
în vedere dimensiunea supra-
temporalã ºi suprapersonalã a
poeziei eminesciene. Tot acolo,
reputatul lingvist sublinia cã
despre Eminescu s-a scris ºi se
va scrie nu numai la noi în þarã,
ci ºi în afara ei, întrucât literatu-
ra românã, dar ºi România în
genere nu pot fi abordate ºi
înþelese dacã se face abstracþie
de Eminescu, iar unul dintre
strãinii care ºi-au legat numele
de cel al lui Eminescu – ºi asta
într-o mãsurã extraordinarã –
este Iurii Kojevnikov, autorul
monografiei amintite mai sus. În
volumul pe care îl avem în
vedere cititorul va putea gãsi
mãrturisirea categoricã ºi la
prima vedere oarecum sur-
prinzãtoare a acestuia: „Pot
spune cã Eminescu este soarta
mea. Aproape întreaga mea
activitate creatoare se leagã de
acest nume“. Prin 1946, cineva
i-a citit câteva versuri de
Eminescu ºi de atunci drumul
vieþii a urmat o singurã direcþie. 

Iurii Alexeevici Kojevnikov
s-a nãscut la 19 octombrie
1922, la Moscova. Este fiul
prozatorului A.V. Kojevnikov,
autor de romane ca „Apã vie“,
„Fratele oceanului“, „Scut ºi
sabie“ etc. Din creaþia lui s-a
tradus ºi în limba românã. Iurii
Kojevnikov a luptat pe fronturile
celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, iar la sfârºitul rãzboiu-
lui a devenit student la Institutul
Militar de Limbi Strãine, pe care
l-a absolvit în 1948. Acolo, la
Institut, studiazã ºi limba
românã. Va recunoaºte cã
începând sã studieze aceastã
limbã strãinã nu avea nicio noþi-
une despre literatura românã ºi
cã învãþarea limbii nu avea în
vedere cunoaºterea culturii ºi
literaturii române, întrucât era
vorba de un institut militar. Prin
urmare îi lipsea un stimul lãun-
tric. Totul s-a schimbat radical
atunci când, aºa cum am spus
mai sus, i-a fost dat absolut
întâmplãtor sã audã câteva ver-
suri din Eminescu. ªi-a procu-
rat un volum de versuri – desi-
gur, în limba românã. „Din acel
moment în viaþa mea s-a pro-
dus o cotiturã decisivã; desco-
peream pentru mine pe marele
poet. O descoperire aºa de
strãlucitoare nu puteai pãstra
numai pentru tine. Simþeam
nevoia sã strig despre ea în
gura mare, sã mã audã tot
pãmântul. Pentru aceasta
exista un singur mijloc – sã tra-
duc. Studierea limbii a cãpãtat
un stimul intern.“ ªi astfel, în

anul 1950, la Moscova, în
Editura pentru Literaturã
Beletristicã, va apãrea volumul
„Versuri“, de Mihai Eminescu
pentru care Iurii Kojevnikov
semneazã prefaþa, însã intro-
duce ºi câteva traduceri proprii.
Volumul oferea cititorului rus,
pentru prima datã, posibilitatea
sã cunoascã ceva din opera
genialului poet român. A urmat
timp îndelungat o muncã perse-
verentã ºi nesfârºitã de cu-
noaºtere amãnunþitã a creaþiei
eminesciene antume ºi pos-
tume, a tot ce s-a scris despre
el, a volumelor redactate ºi edi-
tate de cãtre Perpessicius, a
variantelor, a bruioanelor, a
comentariilor, a toate câte se
scriseserã despre Eminescu.
Toate aceastea au fãcut posibil
ca în anul 1958 sã aparã o
nouã ediþie a poeziilor lui
Eminescu în limba rusã. Era o
culegere de versuri completã,
din toate câte vãzuserã lumina
tiparului în afara hotarelor
României. Strãdania lui Iurii
Kojevnikov a însemnat o
întoarcere continuã spre
începuturi, spre lectura poezi-
ilor, ºi astfel a început sã se
contureze cartea despre care
vorbim acum: „Mihai Eminescu
ºi problema romantismului în li-
teratura românã a secolului al
XIX-lea“, care a apãrut în 1968
la Moscova, la Editura „Nauca“. 

Nu trebuie câtuºi de puþin sã
se creadã cã lucrurile s-au oprit
aici. În 1978, la Moscova, în
cadrul Institutului de Literaturã
Universalã „A.M. Gorki“, Iurii
Kojevnikov susþine teza de doc-
tor docent în ºtiinþe filologice, în
care este examinatã amplu
problema de ansamblu a
romantismului în literatura
românã, a particularitãþor ºi
evoluþiei lui. Dar nu numai atât.
Timp îndelungat I. Kojevnikov
l-a dedicat operei lui Mihail
Sadoveanu, inclusiv traduce-
rilor („Hanul Ancuþei“, „Mitrea
Cocor“ etc.). Titlul de doctor în
filologie îl obþinuse nu mult timp
dupã 1950, pe baza analizei
creaþiei sadoveniene. Mai apoi,
în 1960, va apãrea monografia
„Mihail Sadoveanu“. A prefaþat
traducerea în ruseºte a roma-
nului „Fraþii Jderi“ ºi a volumului
de nuvele „Locul unde nu s-a
întâmplat nimic“. Dar ar fi
nedrept sã ne oprim aici,
întrucât Iurii Kojenikov a tradus
schiþe ºi nuvele de I.L.
Caragiale ºi Anton Bacalbaºa,
romanele „Europolis“, de Jean
Bart, „Enigma Otiliei“, de
George Cãlinescu, „ªoseaua
Nordului“, de Eugen Barbu, „Ce
mult te-am iubit“, de Zaharia
Stancu. A mai tradus din
Alexandru Sahia ºi Marin
Preda.

În ceea ce priveºte poezia
românã, a tradus selectiv din
Mihai Beniuc, Eugen Jebeleanu,
M.R. Paraschivescu ºi Veronica
Porumbacu. În colaborare cu
Kirill Kovaldji, a fost realizat ºi
tipãrit în 1974 volumul „Din
poezia româneascã“, cu versuri
din Nichita Stãnescu, Marin
Sorescu, Ana Blandiana ºi Ioan
Alexandru. În 1975, la Editura
„Minerva“ din Bucureºti, a apãrut
o ediþie bilingvã din creaþia poe-
ticã a lui Lucian Blaga, iar la
Moscova, volumul „Versuri ale
poeþilor români ai anilor ‘20 –
‘30“ (poezii de Bacovia,
Fundoianu, Minulescu). Prefaþa
îi aparþine lui I. Kojevnikov.
Versurile din Bacovia erau
traduse doar de cãtre Iurii
Kojevnikov. Aceastã afirmaþie
este valabilã ºi pentru ediþia bil-
ingvã „Scântei galbene“
(Bucureºti, 1978). Se impune
categoric sã se afirme cã I.
Kojevnikov are incontestabil
marele merit cã a descoperit ºi
cã a oferit cititorilor de limbã
rusã nu numai pe Eminescu, ci
ºi pe alþi doi stâlpi ai poeziei
româneºti: pe George Bacovia
ºi pe Lucian Blaga. 

Nu putem câtuºi de puþin sã
lãsãm deoparte ºi contribuþia în
prezentarea literaturii române ºi
a scriitorilor români în cele nouã
volume ale „Scurtei enciclopedii
literare“ apãrute la Moscova
între anii 1962 ºi 1978. Cel care
consultã aceste volume va con-
stata cã o mare parte, dacã nu
cea mai mare, a articolelor con-
sacrate literaturii române ºi
scriitorului român au fost redac-
tate de Iurii Kojevnikov. În volu-
mul 8 cititorul poate gãsi arti-
colul despre Eminescu. El
aparþine lui Iurii Kojevnikov.
Nimic surprinzãtor. Surprinzãtor
este doar faptul cã în acest arti-
col, Mihai Eminescu este
etichetat drept poet român ºi
moldovean. Eugen Ionescu,
Emil Cioran, mai recent Matei
Viºniec, dar ºi alþii, pot fi
etichetaþi ca scriitori români ºi

francezi, pentru cã la început
au scris în româneºte, iar mai
apoi, stabilindu-se în Franþa,
au scris în franþuzeºte. Mihai
Eminescu, Ion Creangã, Alecu
Russo, Vasile Alecsandri, dar
ºi alþi scriitori din secolul al
XIX-lea, au scris în româneºte,
nu au scris ºi în moldoveneºte.
ªi atunci, cum vine asta? Sunt
ei ºi români, ºi moldoveni?
Întrebarea este pur retoricã. Noi
ºtim prea bine cum stau
lucrurile. Nu existã nicio limbã
moldoveneascã; existã o sin-
gurã limbã românã unitarã.
Aberaþia cu limba moldove-
neascã a slujit ºi poate încã
slujeºte unor scopuri politice
clare. Nu e vina câtuºi de puþin
a lui Iurii Kojevnikov. El, Iurii
Kojevnikov, a fost o victimã a
vremurilor…

Activitatea ºi meritele incon-
testabile ale lui Iurii Kojevnikov
în popularizarea ºi rãspândirea
literaturii române au fost apreci-
ate pozitiv la vremea lor în
România de cãtre mulþi spe-
cialiºti în domeniu, printre care
Mihail Novicov, Tatiana
Nicolescu, Natalia Cantemir,
Mihai Drãgan ºi Ariton Vraciu.
Iurii Kojevnikov a vizitat de
nenumãrate ori þara noastrã ºi
s-a bucurat de sprijin ºi
preþuire. Ca o informaþie oare-
cum de culoare, Iurii Kojevnikov
mãrturiseºte cã ºi-a procurat
primele trei volume din ediþia
Perpessicius a poeziilor lui
Eminescu prin grija deosebitã
manifestatã faþã de el de cãtre
renumitul lingvist, academicia-
nul Iorgu Iordan.

Cã în scrierile lui Iurii
Kojevnikov – legate într-un chip
ori altul de cultura ºi literatura
românã, de România în gene-
ral – vom putea gãsi, mai cu
deosebire acum, dintr-o per-
spectivã temporalã mai
îndelungatã, abordãri ideolo-
gice dogmatice ºi chiar, de ce
nu, erori de fond mai grave ori
mai puþin grave, nu este atât
vina lui Iurii Kojevnikov, cât a
timpurilor. Sã mai spunem doar
atât: Iurii Kojevnikov apãrea în
U.R.S.S. nu doar ca un consul-
tant indispensabil când era
vorba de literatura românã, ci ºi
atunci când era vorba de lite-
ratura moldoveneascã. 

Dupã anul 1980, informaþiile
despre Iurii Kojevnikov sunt
fragmentare, remarcându-se
însã volumul „Versuri despre
România“, apãrut în 1987 la
Editura „Cartea Româneas-
cã“, precum ºi traducerea
nuvelei „Pe strada Mântuleasa“
a lui Mircea Eliade, apãrutã la
St. Petersburg în anul 2000.
Dacã informaþia nu este
eronatã, se pare cã Iurii
Kojevnikov a încetat din viaþã la
29 decembrie 2019.

Un alineat de mai sus se ter-
minã cu numele lui Ariton
Vraciu. Ariton Vraciu – last but
not least – cum sunã o expresie
englezeascã. Cine cunoaºte
direcþia principalã a preocu-
pãrilor reputatului lingvist
ieºean Ariton Vraciu ar putea
sã considere cã e o abatere de
la direcþia principalã, întrucât
Ariton Vraciu nu s-a prea pre-
ocupat de traduceri. Desigur, a
fost o abatere, însã o abatere
care îºi avea raþiuni vizibile ºi
invizibile. Ariton Vraciu s-a
implicat profund nu numai prin
traducerea propriu-zisã, ci ºi
prin pregãtirea prealabilã a
cãrþii pentru ediþia româneascã.
El a solicitat autorului sã
revizuiascã integral textul ºi sã
renunþe la locuri „banale“ pen-
tru cititorul român ºi la unele
accente polemice, cu toate cã
accentele polemice pot fi uneori
un pas înainte. S-au produs
unele modificãri, chiar ºi în titlu.
Pentru ediþia pe care o avem în
vedere, Ariton Vraciu a scris
„Introducerea“ ºi a alcãtuit un
indice de autori, inexistent în
original. În felul acesta, tradu-
cerea prezentatã cititorului
român este o ediþie cu destule
schimbãri faþã de original.
„Introducerea“ este atât de per-
tinentã ºi exhaustivã, încât se
poate afirma categoric cã isto-
ria ºi critica literarã româneascã
au pierdut prin Ariton Vraciu un
istoric ºi critic literar de neîn-
locuit. 

S-ar putea crede cã pentru
Ariton Vraciu, un cunoscãtor
profund al limbii ruse, tradu-
cerea a fost uºoarã. Dar nu
este aºa. Îl vom cita pe tra-
ducãtorul însuºi: „În procesul
de traducere, care a necesitat
timp îndelungat ºi un efort sen-
sibil din partea celui care a rea-
lizat-o (intenþia de a oferi o ver-
siune cât mai fidelã a originalu-
lui, anumite particularitãþi ale
stilului lui I. Kojevnikov, selec-
tarea celor mai potrivite echiva-
lente româneºti, respectarea
unui echilibru al frazelor în
ansamblul unitãþilor trans- sau
superfrastice etc.), am întâm-
pinat, ca în toate cazurile simi-
lare, dificultãþi, deºi previzibile,
totuºi nenumãrate. Pentru elu-
cidarea unor aspecte contro-
versate sau neclare, pentru
evitarea câtorva neconcordanþe
ºi corectarea anumitor greºeli,
traducãtorul a avut asentimen-
tul autorului, cu care de altfel a
purtat o corespondenþã destul
de întinsã. 

Din ceea ce cunoaºtem,
nicãieri în lume nu a apãrut o
monografie atât de completã ºi
valoroasã dedicatã genialului
poet român ºi nicãieri în lume
n-au apãrut în traducere atâtea
poezii de Eminescu. Sã înche-
iem cã ediþia în limba românã
are 327 de pagini ºi cã este
alcãtuitã din opt capitole,
lãsând la o parte introducerea,
nota traducãtorului, nota auto-
rului ºi indicele de autori. Ediþia
a avut tirajul de 7685 exem-
plare broºate ºi 856 exemplare
legate, ceea ce nouã ni se pare
destul de puþin, când e vorba
de Eminescu ºi de doi îndrã-
gostiþi de Eminescu.

Tiberiu IONESCU

O contribuþie de excepþie
la cunoaºterea ºi rãspândirea

operei eminesciene
peste hotare
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Româna,
dincolo
de  România

Orice limbã practicatã
într-un alt mediu decât cel
autohton primeºte spontan
un statut special. Mihaela
Drãgan (absolventã a ªcolii
Normale „ªtefan cel Mare“
Bacãu, 1996, specializarea
învãþãtori, ºi a Facultaþii de
Litere, specializarea limba ºi
literatura românã – limba ºi
literatura francezã, 1996-
2000, Universitatea „Al.I.
Cuza“ Iaºi) trãieºte aceastã
realitate din 2015, când s-a
mutat în Irlanda (în oraºul
Cork). A început ca profe-
soarã de sprijin într-un club
afterschool, dupã care a în-
fiinþat Asociaþia „Romanian
Community in Cork“ (este
preºedintã), alãturi de alþi trei
prieteni români. Teaching
Council i-a acordat dreptul
de a profesa, predând ca
educatoare la Grãdiniþa „Bel
childcare“ ºi apoi ca profe-
soarã de limba francezã în
sistemul educaþional irlan-
dez. Paralel cu aceasta, a
urmat cursuri de perfec-

þionare, încheiate cu certi-
ficãri ºi evaluãri favorabile.
Au ajutat-o aceeaºi categorie
de cursuri urmate în þarã, la
Iaºi ºi Bucureºti, dar ºi în
Franþa. Este evaluator/corec-
tor pentru cele douã limbi ºi
din 2003, traducãtor auto-
rizat românã/francezã. Orga-
nizeazã tabere de limba
românã (alãturi de colegii
polonezi, lituanieni ºi letoni),
împreunã cu Ministerul
Educaþiei din Irlanda, predã
limba ºi literatura românã
candidaþilor la bacalaureat ºi

coordoneazã proiectul edu-
caþional „Antibullying“, cofi-
nanþat de Adminstraþia
Fondului Cultural Naþional.
Romanian Community of
Ireland i-a acordat în cadrul
Galei de Excelenþã din 2020
Premiul pentru Voluntariat.
Despre acestea a vorbit la
Radio-România Iaºi ºi la
Radio-România Internaþional,
precum ºi în paginile Re-
vistei Life. Pentru Revista
„Ateneu“, ne-a scris mesajul
urmãtor:

Din dragoste pentru copii
ºi pentru limba românã, în
urmã cu 26 de ani am ales sã
devin învãþãtoare. Liceul
pedagogic, locul unde m-am
format ca om ºi ca viitor
dascãl, mi-a oferit cele mai
strânse prietenii ºi cele mai
frumoase amintiri legate de
ºcoalã, de studiu, de profe-
sori care mi-au marcat cu
adevãrat existenþa. Locuind
în strãinãtate de aproape un
deceniu ºi predând limbile
românã ºi francezã, am
sesizat importanþa majorã a
cunoaºterii limbii materne, a
limbii române, a culturii ºi
tradiþiilor strãmoºeºti. Acestea

reprezintã identitatea noas-
trã naþionalã, sufletul nostru,
oriunde ne-am afla. Limba
românã este expresia cea
mai cuprinzãtoare a fiinþei
poporului român, ea identi-
ficându-se cu existenþa mile-
narã a acestui popor, cu
momentele istorice cruciale
prin care a trecut, cu bucuri-
ile ºi tristeþile trãite din plin
într-un spaþiu geopolitic
destul de vitreg. Învãþarea
limbii sub bagheta unui edu-
cator care a studiat gramati-
ca în liceul pedagogic cre-
eazã posibilitatea dezvoltãrii
plenare a copiilor, le des-
chide acestora perspectiva
unei vieþi spirituale bogate.
Numai prin limbã, prin
cuvinte poþi învãþa dor ºi
dragoste „de þarã, de mumã
ºi de frate“. „În limba sa
numai i se lipesc poporului
de suflet preceptele bãtrâ-
neþii, istoria pãrinþilor sãi,
bucuriile ºi durerile seme-
nilor“, spunea Eminescu.
Stãpânirea temeinicã ºi
folosirea corectã ºi precisã a
limbii noastre constituie nu
numai necesitãþi, ci ºi datorii
pentru toþi cei care contribuie
la fãurirea, în continuare, a
istoriei poporului, limba fiind
una dintre caracteristicile
esenþiale, definitorii ale aces-
teia. 

______________

* Serie de materiale menite a
pleda pentru reintroduc-
erea limbii române în pro-
grama de specialitate a
liceelor/ claselor cu profil
pedagogic, inclusiv la
bacalaureat

1.b.2.II. Dupã modul de articulare
Canalul fonator poate fi închis complet

(ocluziune) sau parþial (constric-
þie/strâmtare).

1.b.2.II.1. Consoane ocluzive/explozive
Obstacolul este dat de obturarea

canalului ºi de deschiderea bruscã a
acestuia. Se produce o presiune a
curentului de aer (implozie) în
spatele obstacolului, urmatã de o
deschidere bruscã ºi totalã, deter-
minând un zgomot identic cu o
explozie. Aºadar, ocluziunea este
cauza fenomenului, iar explozia,
consecinþa.

1.b.2.II.1.1. Ocluzive propriu-zise (în
ordinea locului de articulare): [p],
[b]; [t], [d]; [k], [g] (notate cu un fel
de apostrof, pentru „chiar“, respectiv
„ghem“); [k], [g]

1.b.2.II.1.2. Ocluzive nazale: [m], [n]
Prin coborârea vãlului palatin, o parte

din fluxul de aer este orientat cãtre
cavitatea nazalã; divizarea cantitãþii
de aer conduce la o ocluziune slabã.

1.b.2.II.2. Consoane constrictive
Canalul fonator este îngustat, curentul

de aer frecându-se de pereþii acestu-
ia.

1.b.2.II.2.1. Fricative: [f], [v]; [s], [z];
[º], [j]; [h]

Îngustarea canalului este mai accentu-
atã, presiunea creatã favorizând fre-
carea de lateralele fantei. 

1.b.2.II.2.2. Lichide
Aerul fonator se scurge continuu, ceea

ce favorizeazã prelungirea sunetelor.
1.b.2.II.2.2.1. Vibrante: [r]
1.b.2.II.2.2.2. Laterale: [l]
1.b.2.II.3. Consoane

semiocluzive/africate: [þ]/(ts); [c],
[g], notate cu un circumflex întors
deasupra lui c/g, ca pentru „cer“,
respectiv „ger“, corespunzãtoare
bifonemelor (tº) ºi (dj).

Obstacolul este unul mixt: închiderea
completã a canalului fonator
(momentul iniþial) este urmatã de o
deschidere incompletã a acestuia. În
consecinþã, startul este ocluziv, iar
finalul, fricativ. Consoanele rezultate
sunt pe jumãtate („semi-“) ocluzive
ºi, din punctul de vedere al fricþiunii,
lipsite („a-“), pe jumãtate, de aceastã
caracteristicã.

______________

* Cf. Foneticã ºi fonologie (note de
curs; aplicaþii), Bacãu, Editura „Egal“,
2005, pp. 16-17.

Bacãul (pre)primar* (XLIV)

Ioan DÃNILÃ

Teleºcoala „Ateneu“

FF oo nn ee tt ii cc aa
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((BBii))cceenntteennaarreellee
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3 iun. 1922 - Trece în eternitate, la
Agapia, Duiliu Zamfirescu.

8 iun. 1922 - Are loc la Belgrad primul
meci internaþional al reprezentativei de
fotbal a României (Iugoslavia -
România: 2-1).

9 iun. 1822 - Urcã pe tronul Moldovei Ion
Sandu Sturdza.

18 iun. 1922 - Se naºte la Vârciorova-
Iloviþa, Mehedinþi, lingvistul Vasile
ªerban.

Dupã câteva sincope
mai mari sau mai mici, în
iunie a fost reluat concur-
sul de scriere corectã
(datat 1989), care în
Franþa are mai mulþi
aderenþi decât numãrul
celor din tribunele sta-
dioanelor. Profesori de la
Colegiul Naþional „Vasile
Alecsandri“ Bacãu (Cãlina
Stroe, Ramona Mocanu,

Daniela Enea ºi Pompilia
Postelnicu) au profitat de
sãrbãtoarea centenarului
ºcolii lor pentru a-i provo-
ca pe elevii de gimnaziu ºi
liceu la o competiþie inte-
lectualã. Testul (propus
de Cãlina Stroe) a fost pe
gustul (pre)adolescenþilor,
provocându-i pe studenþii
filologi la o întrecere simi-
larã. Premierea a avut loc

pe 14 iunie, când s-au
împlinit 204 ani de la naº-
terea lui Vasile Alecsandri,
în prezenþa universitarilor
bãcãuani ºi a scriitorului
Dumitru Brãneanu. Au
colaborat Facultatea de
Litere a Universitãþii
„Vasile Alecsandri“ din
Bacãu ºi Societatea
Cultural-ªtiinþificã „Vasile
Alecsandri“.

Dupã mai bine de trei decenii (în 1991,
directorul Casei Corpului Didactic de
atunci a lansat proiectul Premiului
„Grigore Tabacaru“ pentru performanþã
didacticã), Bacãul ºcolar cunoaºte prima
ediþie a Galei Premiilor pentru Excelenþã
în Educaþie, organizatã în preajma zilei
de 5 iunie, la Centrul de Afaceri ºi
Expoziþii „Mircea Cancicov“ Bacãu. „Nu
este un concurs - a menþionat profesoara
Mariana Ifrim, directoarea C.C.D.
„Grigore Tabacaru“, instituþia organiza-
toare -, ci o recunoaºtere a valorilor pro-
fesionale ºi a experienþei la catedrã.“
Ediþia din 3 iunie a fost dedicatã slujito-
rilor învãþãmântului primar ºi a cunoscut
algoritmul evenimentelor de marcã.
Organizatorul a avut ca parteneri
Inspectoratul ªcolar al judeþului Bacãu ºi
Societatea Cultural-ªtiinþificã „Vasile
Alecandri“, iar printre colaboratori,
Primãria municipiului, Asociaþia Învãþãto-
rilor din Judeþul Bacãu, Asociaþia „Dascãli
eminenþi“ ºi Palatul Copiilor Bacãu. Un
emoþionant cuvânt a þinut inspectorul

ºcolar general, profesoara Ana-Maria
Egarmin. Juriul (Camelia-Elena Popa,
Alina Pistol, Alin-Sebastian Popa, Dan-
Paul-Mãlin Popa ºi Ioan Dãnilã –
preºedinte) a decis drept câºtigãtoare pe
Andra Scutaru (secþiunea „Performanþã
didacticã“; nominalizaþi: Ecaterina
Ciobãnucã, Roxana-Mihaela Matei),
Ecaterina-Roxana Raþã („Iniþiativã didac-
ticã“; nominalizaþi: Maria-Diana
Apreotesei, Lidia Sabãu), Maria-Diana
Apreotesei („Echitate în educaþie“; nomi-
nalizaþi: Monica Fichioº, Andra Scutaru),
Doiniþa Vasiloiu ºi Gabriela Toºa, ex
aequo („Antreprenoriat în educaþie“;
nominalizaþi: Anca Rotaru, Ana
Ungureanu), Gabriela Gãlãþanu („Inovare
didacticã“; nominalizaþi: Monica Fichioº,
Mirela Spiþã), Monica Fichioº („Evoluþie
în carierã“; nominalizaþi: Simona-Elena
Ciotloº, Ana-Nela Popoveniuc).  Învãþã-
torului Gheorghe Crihan (n. 1928) i s-a
acordat Premiul Special. „Învãþãtorul
anului“ a fost desemnatã Monica Fichioº
(nominalizatã, Andra Scutaru). PPaaggiinnãã    rreeaall ii zzaattãã     ddee    IIooaann    DDÃÃNNIILLÃÃ

Campionatuul  de  orrtogrrafie,
redivivus

O  galã  a  performanþei

Medievistul reformator
Istoricul, universitarul ºi publicistul

ºtiinþific Ion Toderaºcu (9 sept. 1938,
satul/comuna Urecheºti, jud. Bacãu -
3 iun. 2022, Iaºi) a cunoscut douã
constante ale vieþii sale profesionale.
Prima ar fi cea de specialist într-o
secvenþã de trecut mai puþin abordatã
de istorici, dovadã fiind lucrãrile care îi
înregistreazã numele: „Unitatea
româneascã medievalã“ (1988),
„Permanenþe istorice medievale“
(1994), „Etnic ºi confesional în
Moldova medievalã“ (2006) º.a. A
doua ar fi cea de reformator al
învãþãmântului superior de la noi,
provocat de funcþiile de ºef de catedrã
ºi de prorector al Universitãþii „Al.I.
Cuza“ Iaºi. Ion Toderaºcu a preferat
relaþia cu cartea de specialitate
(tratate, monografii) ºi mai puþin cu
publicistica (nu-l gãsim în bibliografia
Revistei „Ateneu“). Ioan Mitrea apre-
cia la reputatul om de ºtiinþã
deschiderea ºi spre alte teme, precum
formele unitãþii româneºti, domniile lui
Mihai Viteazul ºi Petru Rareº etc.

Dupã plecare...



Ceea ce a fãcut Gheorghe
Zãrnescu la Galeria
„Frunzetti“, în luna mai, a fost
mai mult decât o expoziþie, sau
poate mai puþin. Mai vechile ºi
mai noile lucrãri ale sale ºi ale
lui Dany-Madlen le-a imersat în
acele substanþe aparent impro-
prii creaþiei precum liniºtea,
clarul, recele, repausul ºi puri-
tatea. Ele trebuie cã au existat
încã de dinaintea momentului
originar. Cã primul, arhitectul
le-a gãsit la faþa locului atunci,
demult, când i-a venit sã le
facã pe cele care se aud, se
vãd, se pipãie, se miºcã ºi se
simt. Acestea sunt atât de
strãine de lume încât poetul
Lucian Blaga ar spune despre
ele cã sunt complet non-
transponibile.

Zãrnescu a fãcut un fel de
odisee în Valea Umbrelor. A
întrebat ºi i s-a rãspuns sibilinic
ºi incomplet.

„Unde se duc artiºtii când se
duc?“, a întrebat sculptorul. ªi i
s-a rãspuns.

Artistul se naºte târziu ºi cu
toate ale sale faceri în el, încap
în el viitoarele de la început,
sunt seminþe semãnate în fer-
tilul sãu trup, precum ochii pe
straiele cinurilor îngereºti. E
foarte multã înãbuºitoare pre-
destinare ºi foarte puþin liber-
arbitru. Moare repede cu toate
ale sale afarã din el, ºi toate
cele fãcute vor purta în chip de
neºters, de neuitat amprenta
acoperitã sau fãþiºã a fãcãtoru-
lui. Va purta opera, în veºnicie,
în pântecele ei ascuns Artistul.

Le-a pus la un loc sculptorul
pe ale sale ºi pe cele ale lui
Dany-Madlen Zãrnescu, lãsate
în 2014. 

Selecþia, panotarea, expu-
nerea le-a fãcut dupã
canoanele minimalismului,
dupã estetica lui „Less is
more“, zicere a lui Ludwig van
der Rohe, care într-o traducere
aproximativã ar fi aºa: „Mai

puþin este mai mult“. În ultimii
ei ani, graficiana Dany-Madlen
a meditat mult la aceste
canoane ºi a folosit cu din ce în
ce mai multã consecvenþã ter-
menii practicilor artistice post-
minimaliste: conceptualizarea,
epurarea, ordonarea, ierarhi-
zarea, serialitatea, deducþia
artisticã.

Structural, Gheorghe
Zãrnescu este diferit. 

Câºtigãtorul Premiului
„Herder“ este artistul intuiþiilor,
este vizionarul care poate
împãciui toatã recuzita gole-
micã a lumii. Vede legãturile,
face legãturi dacã ele nu sunt,
simte atingerile (ºi sculptura lui
e una a reciprocei tactilitãþi),
deseori se joacã cu echilibrul,
cu statica, altfel sfântã pentru
cioplitori. Pe inducþie, pe
însumarea aproape barochi-
zantã se construieºte discursul
sculptorului. Uneori lucreazã în
andezit ºi duritatea mineralului
îl supune pe pietrar.

La aceastã expoziþie de la
galeria bãcãuanã, proteicul
curator a trebuit sã-ºi agrege
lucrãrile cu cele ale regretatei
graficiene. 

Cunoscutele lui Dany, ulti-
mele ei fire de culoare incan-
descentã puse, dupã dreptarul
urzelii ºi bãtelii, pe catrinþe cu
câmp negru, cu vrâste discrete
policrome, în aceeaºi luminã,
în aceeaºi tãcere, au stat cu

tãiºurile, tãlpile ºi foile ande-
zitelor lui Gheorghe Zãrnescu.
A ºlefuit sculptorul magma
îngheþatã pânã a ajuns la
strãlucirea stranie a statuarei
de bazalt din Vechiul Egipt.

I-au unit pe cei doi, în cerul
galeriei, dominantele orizon-
tale ºi verticale ale lucrãrilor
lor. 

I-au petrecut împreunã puþi-
nãtatea diagonalelor ºi ab-
senþa totalã a curbelor ºi a
inutilelor melisme formale ºi
narative. Au avut o înþelegere
apropiatã asupra ideii de
negru, care este pentru ei
amândoi un spaþiu de incubare
a culorilor. Este un negru
mereu obþinut, lucrat, cãutat,
sublimat, fãcut prin maculare
sau prin incinerare parþialã. I-au
unit cãutarea ºi cultivarea cu
asiduitate a diferenþelor speci-
fice: bidimensionalitatea abso-
lutã pentru graficianã ºi tridi-
mensionalitatea pentru sculp-
tor.

Un semn simplu, intersecþia
dintre o verticalã ºi o orizon-
talã, este pus pe câteva dintre
lucrãri. 

Unii numesc acest semn
„cruce“, alþii spun cã este cel
mai omenesc dintre semne ºi
cel mai sigur dintre ele. Cele
14 opere propuse de curator
sunt precum cele 14 opriri pe
care le fac cãlãtorii care de la
Ierusalim vor sã urce spre cer.
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Sunt atât de strãine
•  expoziþie  Dany-MMadlen  Zãrnescu  ºi  GGheorgghe  Zãrnescu,

instalaþie,  tapiserie  ºi  sculpturã  •

FFFFeeeemmmmiiiinnnniiii ttttaaaatttteeee
ººººiiii     ccccaaaannnnddddooooaaaarrrreeee

Pe 3 iunie, la Galeria „Nouã“ a UAP filiala Bacãu, s-a deschis
expoziþia personalã a artistei Nicoleta Cãrare, intitulatã
„Ingenuã“. În culori calde ºi cu un desen sigur, picturile artistei
au ca temã principalã feminitatea. Titlul este sugestiv, cãci
expoziþia prezintã femeia în ipostaza ei gingaºã, eternul feminin
fiind echivalat ºi cu dorul nestins de întoarcere la puritate.
Nicoleta Cãrare ºi-a creat un stil propriu, poate mai ales prin
încãrcãtura decorativã care în loc sã ascundã frumuseþea privi-
rilor calme ºi senine ale femeilor portretizate, dimpotrivã, o
potenþeazã. De asemenea, detaliilor întâlnite cel mai adesea în
arta tapiseriei (broderii, ºtergare), artista le împrumutã ºi le con-
ferã în desenele ei o picturalitate specialã. 

Într-un tablou, putem observa o pereche de gemene care ar
putea fi ºi un simbol al schimbãrii vieþii sau chiar o invitaþie de a
reflecta la propria noastrã dualitate. Motivul miresei ºi motivul
fecioriei sunt recursive în expoziþie. Alte imagini ne vorbesc,
fireºte, despre maternitate, o temã mai veche a artistei, despre
care nu de mult mãrturisea: „Mama – înger protector, nãscãtor
de viaþã ºi de vise, purtãtor de destine – am ilustrat-o în creaþia
mea în diverse ipostaze“. (Red.)

Cartea de publicisticã e mai vie decât oricare
dintre celelalte genuri. La un anume interval de
timp, se impune o nouã ediþie, cu înregistrãrile
dictate de evenimentele aparþinând aceleiaºi
teme. Aºa se face cã a treia variantã a cãrþii
„Grãdinile mãnãstirii“ (Suceava, Editura
„Muºatinii“, 2022) este un album închinat Sfintei
Mãnãstiri Voroneþ, cuprinzând cronici scrise de
Doina Cernica ºi reproduceri din creaþiile artistei
plastice Dany-Madlen Zãrnescu. Totul este un
panoptic gazetãresc alcãtuit cu pricepere, dar
mai ales cu atenþie cãtre puterea detaliului sem-
nificativ. Nu e o întâmplare cã lucrarea a fost
desemnatã „Cartea Salonului“ – secþiunea
„Carte româneascã“, la ediþia din acest an a
Salonului Internaþional de Carte „Alma Mater
librorum“, derulat la Suceava. (I. DÃNILÃ)

O reeditare
necesarã

AAccaaddeemmiiaa
BBâârrllããddeeaannãã

Câteva texte sunt dedicate
eminescologiei în numãrul pe
trimestrul I al revistei fondate în
1915, semnate de Theodor
Codreanu („În preajma lui
Eminescu întotdeauna te-nalþi“),
Mircea Coloºenco (întregiri la
revuistica tematicã), Simion
Bogdãnescu („Filonul aurifer
eminescian nu este epuizat“),
Elena Popoiu (despre un „Arc
poetic transatlantic: Eminescu-

Poe“, teza de doctorat din 2016
a lui Ioan Iacob), Roxana Galan
(„Eminescu fãrã frontiere“).
Preºedintelui de onoare post-
mortem C.D. Zeletin îi sunt alo-
cate un medalion (de Alexandru
Popescu-Prahovara), douã pa-
gini de jurnal ale Elenei
Petriman ºi un rãscolitor strigãt
de ajutor pentru salvarea Casei
din Burdusaci al Georgetei
Popovici-Strat. Marian Rotaru,
iscusit portretist, îl readuce
aproape pe Teodor-Gheorghe
Negoiþã, sascuteanul nostru.

„„JJuurrnnaall  iissrraaeelliiaann““

În ultimul numãr al publicaþiei
(nr. 70/2022, redacþia anunþã
întreruperea apariþiei, în semn
de protest faþã de continuarea
conflictului armat ruso-
ucrainean), descoperim un
medalion dedicat bãcãuanului
Dumitru Radu, cunoscut ca autor
de haikuuri, „formã poeticã
destul de rarã pe tãrâmurile
noastre“. Sunt selectate zece
texte, dintre care noi îl repro-
ducem pe acesta: „Pe-asfalt, flori
de cireº –/ în zori, mãturãtorul/
nu le-ar mai strânge“. (I. D.)

•  revista  revistelor  •  revista  revistelor  •  revista  revistelor  •  revista  revistelor  •
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Întotdeauna l-am invidiat
cumva pe Leo Butnaru pentru
energiile deosebite pe care le
capaciteazã în a susþine o
activitate prodigioasã, fãcând
astfel parte din acea categorie
rarã a „alergãtorului de cursã
lungã“; descriind, divagând,
nuanþând, ierarhizând, con-
cluzionând, Leo Butnaru ar
putea deveni el însuºi un per-
sonaj în marea literaturã,
întrucât prezenþa sa coagu-
leazã în permanenþã teme,
curente, principii de creaþie ºi,
de ce nu, de lecturã. Mai mult,
îmbrãcând pe rând fie haina
criticului ori a istoricului literar,
fie pe aceea a creatorului, Leo
Butnaru circumscrie cu multã
pricepere chiar esenþele cele
mai subtile ale prefacerilor li-
terare. Se înþelege, aºadar, cã
o fiºã biobibliograficã s-ar
dovedi cel mai probabil incom-
pletã, drept care voi aminti
extrem de succint faptul cã cel
în cauzã vede lumina zilei la 5
ianuarie 1949 în comuna
Ungureni (în actualul raion
Teleneºti), Republica Moldova.
În 1972 obþine licenþa în filolo-
gie ºi jurnalism în cadrul
Universitãþii din Moldova, iar
de aici începe aventura pe
tãrâmul literaturii. De la redac-
tor la... redactor-ºef, probând
un ataºament deosebit pentru
„Tinerimea Moldovei“, „Literatu-
ra ºi arta“, „Moldova“. Debutul
editorial a avut loc în 1976,
odatã cu volumul „Aripã în
luminã“, pentru ca ulterior sã
fie primit în Uniunea Scriitorilor
din URSS; mult mai târziu, mai
precis în 1993, graþie unor con-
texte politico-culturale redefi-
nite, Leo Butnaru avea sã de-
vinã ºi membru al Uniunii
Scriitorilor din România, ba
chiar mai mulþi ani la rând,
preºedintele filialei Chiºinãu.
Asemenea demnitãþi sunt
rezultatul unei munci (sisifice?)
susþinute în toate ariile de
creaþie literarã: a publicat vo-
lume de poezie, eseuri, prozã,
cât ºi interviuri ori traduceri la
cele mai importante edituri ale
spiritului românesc. S-a bucu-
rat de notorietate ºi peste
hotare, lucrãrile fiindu-i traduse
în Franþa, Rusia, Germania,
Polonia, Bulgaria, Serbia etc.,
cât ºi de o serie de premii cu
rezonanþã aparte, dintre care
voi aminti Premiul Uniunii
Scriitorilor din România (1998,
2015), Premiul Naþional al
Republicii Moldova (2002),
Marele Premiu ºi Cununa de
Lauri la Turnirul de Poezie de

la Neptun, Mangalia, organizat
de Uniunea Scriitorilor din
România (2016), acestora
adãugându-li-se alte Distincþii
de Stat ale Republicii Moldova
ºi României. 

Cred cu toatã convingerea
cã volumul tipãrit recent la
Editura „Junimea“ – „Pasien-
þele purtãtorului de oglinzi“ –
prezintã într-o formulã
(re)“strânsã“ toate coordona-
tele ºi „crezurile“ unui parcurs
în ºi printre sferele culturii
înalte, erijându-se într-un soi
de panopticum (auto)definito-
riu. Leo Butnaru gireazã odatã
cu aceastã nouã apariþie un
discurs multistrat, cu deschi-
deri de facturã existenþialistã ºi
judecãþi cu finalitate în plan
axiologic. Cartea în ansamblu
mi se pare a fi o descriere a
condiþiei scriitorului în lume ºi
în istorie ºi chiar o istorie a
acestei condiþii, un „catalog de
prezentare“, considerentele,
judecãþile de valoare, argu-
mentele alunecând nu de
puþine ori cãtre un „narativ“
propriu ce se compune din
aserþiuni confesive. 

La rândul sãu, ªtefan
Hostiuc, cel care a realizat
selecþia ºi prezentarea acestor
eseuri, stabileºte o raþiune cum-
va „nouã“ a eseului, vãzând în

acesta expresia „osmoticã mo-
dernã a sincretismului originar
al artelor ºi al ºtiinþelor“ care la
începuturi presupuneau un tot
unitar. Într-adevãr, reuºind sã
ocoleascã specializarea exce-
sivã a proceselor intelectuale,
eseul devine un rãsfãþat care
nu mai e nevoit sã suporte
chingile epicului, dar nici rigu-
rozitatea unor demonstraþii
autonome. În acest suflu nou,
fantezia ºi înþelepciunea sunt
invitate la a-ºi aduce con-
tribuþia în cadrul procesului de
cunoaºtere. Refãcând parcur-
sul organic al unei specii ce nu
ºi-a spus ultimul cuvânt, pre-
faþatorul volumului aratã cã
încã de la Montaigne, eseul
cunoscuse o dezvoltare pe
care alte specii nu o desfã-
ºuraserã ºi cã, pânã la urmã,
dintre alte formule anchilozate,
doar eseul promitea sã fie în
continuare cu adevãrat viu,
graþie în primul rând acestei
abilitãþi de a pune în acord per-
fect particularul asumat cu
tiparele general acceptate. De

fapt, fiind un apanaj al gândirii
libere, eseul trebuia sã fie una
dintre cãile artistului/ creatoru-
lui prin excelenþã, în unele
cazuri oferind experienþe noi
chiar în interiorul unor formule
mai rigide, precum critica lite-
rarã. 

Ei bine, Leo Butnaru a de-
monstrat fãrã drept de tãgadã
posibilitãþile ºi atuurile pe care
le presupune în general o
structurã de tip eseistic.
Devoalând avataruri ºi incursi-
unile acestora, alternând vizi-
unea de ansamblu cu focali-
zarea secvenþialã, autorului
nu-i scapã nimic ºi pasul urmã-
tor e acela de a aºeza cu
temeinicie totul pe „cântar“,
stabilind cauzalitãþi ori pur ºi
simplu amplificând procese
spectaculoase într-o ineditã
desfãºurare cu accente ludice.
Tonul pe care autorul îl adoptã
nu este unul sieºi suficient, nu
se întreþese în virtutea unui
anume pedigri, ci e pur ºi sim-
plu susþinut prin dinamismul ºi
firescul legãturilor dintre pro-

cese, de întâmplãrile evocate,
prin modelele la care face tri-
mitere. Nu de puþine ori, faptul
grav e „rezolvat“ printr-o anec-
dotã; a se vedea, de exemplu,
urmãtoarea secvenþã, intere-
satã de calitatea textului scris:
Leo Butnaru îl „primeºte“ în
scenã pe Sofocle care, în
Antichitate, se destãinui cã trei
poezii îl costã trei zile, „la care
un versificator oarecare se
grãbi a spune cã în acelaºi rãs-
pas el ar ferici lumea cu o sutã
de poezii. «Aºa e, însã ele ar
exista numai trei zile, rãspunse
Sofocle»“. Nici una dintre
pasienþele care ni se fluturã
prin faþa ochilor nu rãmâne sub
semnul hazardului, ci e aºeza-
tã la loc precis, cu un temei, e
piesã semnificativã dintr-un
puzzle ce trebuie compus.
Dacã tot nu s-a înþeles,
aceastã succesiune de eseuri
reuºeºte sã dea formã credi-
bilã poate celei mai frumoase
lumi din câte existã, cãci figura
aceasta a omului în ipostaza
de creator poate echivala cel
mai probabil în plan uman cu
cea mai înaltã treaptã a vieþuirii
sale. Cine au scris primii, cum
ºi ce au scris, care sunt instru-
mentele pe care le-au folosit,
care le-au fost motivaþiile ori ce
legãturi sã se fi stabilit între
creatori ºi puterea pe care o
exercitau asupra semenilor,
care sã fi fost primele atacuri
îndreptate în contra ideii (liber-
tãþii) de a cunoaºte; apoi, ce
presupune debutul, despre aro-
ganþele intelectualilor º.a.m.d.

Reuºitele volumului sunt
evidente, în urma lecturii
rãmân multe: mai întâi, trebuie
admirat orizontul deosebit de
larg al cunoºtinþelor autorului –
îþi trebuie realmente o viaþã
pusã în slujba culturii umani-
tãþii/ universale pentru a reuºi
sã trasezi cu naturaleþe ase-
menea legãturi, sã aºezi
temeiuri noi unde în prim-plan
troneazã golul, sã intuieºti
geniul, sã te plimbi cu natu-
raleþe printre figuri legendare,
iar acestora sã le duci mai
departe, însã în forme noi,
învãþãmintele; dar mai presus,
sã-þi înþelegi menirea, sã-þi
asumi intertextul ºi sã îndrãz-
neºti sã laºi sub semnul
metaforei o lume ce-ºi dis-
trusese rând pe rând temeiurile
proprii: „Prin urmare, oricât ar fi
evoluat ºtiinþele lumii,
«exacte» sau... simili-poetice,
oricât ar fi ele în stare sã
explice câte ceva (doar)...
cumva, niciodatã cu deplinã
certitudine, nicicând cu probe
imbatabile, din preajma – sau
chiar din interiorul lor! – nu tre-
buie izgonitã nici ideea de mis-
ter, care ar fi prezent în umbra
ºi alcãtuirea fiecãrui fenomen
sau obiect (pe om îl trec la
fenomene...); în însãºi fiinþa
umanã, atât de tainicã ºi foarte
parþial revelatã sieºi. Misterul
ca sens/ semnificaþie în sine,
punct în care Blaga se apropie
de Kant“. În aceastã ipostazã a
„purtãtorului de oglinzi“, Leo
Butnaru dovedeºte cã mai are
ceva din „lumina“ cea dintâi,
din acea mare ºi frumoasã
poveste a înseºi existenþei
noastre. Dincolo de timp, din-
colo de spaþiu.

Marius MANTA

Leo Butnaru, oglindind
energii (cândva) pãrãsite

••     FF lloorr iinn     ªªuuþþuu    ––    PPeerrvvaazz     ddee    dd iimmiinneeaaþþãã

„Vatra“ (3-4/2022) se deschide cu un
poem dedicat de Marian Drãghici lui Liviu
Ioan Stoiciu, dar are în prim-plan un consis-
tent grupaj tematic (Criza ºi redefinirile studi-
ilor literare), coordonat de Andreea Coroian
Goldiº ºi de Alex Goldiº. Materialul este ri-
guros ordonat, pe trei secþiuni relevante:
Anchetã, Eseuri ºi Recenzii. Participã câteva
dintre numele importante în umanioarele
contemporane, ceea ce permite un dialog util
pentru înþelegerea nuanþatã a mutaþiilor
referitoare la ceea ce (mai) înseamnã obiec-
tul, instrumentele ºi finalitatea acestui dome-
niu eterogen ºi fashionable.

Deºi prezentarea grupajului ar fi meritat
un spaþiu extins, trebuie spus cã, în esenþã,
majoritatea repondenþilor contrazic ideea
unei crize a studiilor literare, argumentând,

cu exemple pertinente, cã mulþi critici literari
de la noi (mai ales cei tineri ºi, cu precãdere,
din centrele universitare din Transilvania) au
renunþat la cronica literarã ºi la foiletonisticã,
orientându-se cãtre cercetãri lucrative,
updatate ºi, evident, auto-sustenabile (prin
finanþãri de proiecte ºi burse de cercetare).
Cu excepþia rezervelor formulate de Ion Pop
ºi a poziþiilor echilibrate pentru care pledeazã
George Neagoe ºi ªtefan Firicã, mai toþi par-
ticipanþii împãrtãºesc, într-o formã sau alta,
ideea cã vechile abordãri ºi-au trãit traiul ºi
ºi-au mâncat mãlaiul, în vreme ce viitorul

este, indiscutabil, al celor care vor reuºi sã
se integreze în marea reþea globalã a studi-
ilor literare, depãºind desuetele abordãri
naþionalist-autohtoniste (care privilegiau
esteticul) în favoarea unor intervenþii de
naturã a reconsidera locul central pe care li-
teratura îl ocupa anterior: studiile cantitative,
neomarxismul, geocritica, world literature
studies, ecocritica etc.

Concluzia? Nu stãm chiar rãu. Sau, ca
sã-l citãm pe Alex Goldiº, „e o perioadã fastã
pentru studiile literare“. Iar asta se vede
inclusiv în felul cum se metamorfozeazã
revista „Vatra“, mutându-ºi centrul de greu-
tate de la tradiþionalele cronici ºi recenzii sau
grupaje de poezie ºi prozã la studii cu profil
academic ºi la dezbateri (meta)teoretice,
care îi asigurã un profil distinct. (A. J.)
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cine  sunt?

rãmasã undeva la distanþã
un fel de orbire în ceaþã
o altfel de cãlãtoare prin vise
sunt!

acvariu

nu era mare, nu era þãrm
am înotat spre departe 
trupul de culoarea homarului
erai tu, undeva, departe

nisipul era presãrat
cu scoici ºi lemn putred
sub picioarele goale
mareea se prelingea

priveam cum cãdeam 
în braþele tale de lapis
cerul scrâºnea picãturi
nu zburau pescãruºii – 

doar  o  schiþã

flori presate
o chitarã, o sticlã
ºi pantofii tãi
pantofii tãi
pe care i-ai scos
în acea duminicã dupã-amiazã

doar o schiþã
cu flori presate
pe tapet
te-aºteptam
într-un vis complicat
sã devii 
sã te-arãþi viu
printre obiecte lepãdate:
o poveste de dragoste

hologgramã

brodeazã frunze
scoarþã de mãtase cu tatuaje
frescã pe câmpuri
hologramã slabã
pe o instalaþie vorbitoare
lumea dupã...

chemarea cocoºului
cofreazã întunericul
vezi holograma unui copac
bântuie lumea
îi rupe trupul cum
alunecã spre departe – 

cubburi

viaþa noastrã s-a topit în cuburi
ca gheaþa
corbii ºi-au dansat dansul
împrejur
dragostea noastrã a umplut aerul
când
cerul era rãguºit
apoi
florile i-au redus pe toþi la tãcere
mierea
a tulburat furtuna

singurã
role de ploaie,
de aducere-aminte,
au zdrobit frunzele tinere
luna-n
exces de vise
departe
peste peninsulã

sunt  zvonuri
rãdãcini prin metaversul bârfei
cuvinte doar ce se lipesc
zbor lent pe duºumele
despre trecerea Regelui Carnavalului
ritm hipnotic: memoria lui
se estompeazã peste tot
cât de repede îi pronunþ numele
trebuie sã-i las memoria sã se ducã
ce ºtiu eu cum s-a trecut?
mulþimea bârfeºte afarã
cuvinte-agitate
iubirea mea abandonatã
armonii din New Orleans
am fost numãrul trei 
lipsa pierderii – 
abandon –  electric
artificii, jonglerii, arlechini

pe  nisipuri
mi-au spus sã nu ating
scoicile pe maluri
craniul alb al unei foci
spãlat de flux

brodeazã dantela în forme – 
apele sunt prea reci acum – 
pescãruºii au umplut spaþiul
între cer ºi pãmânt

la  malul  mãrii
alerg peste dune
dupã un zmeu imaginar
dãruit când aveam doi ani

oameni înfãºuraþi în haine de ploaie
pun un picior în faþa celuilalt
în timp ce plutesc pe nisipuri

furtuna îngheaþã marea
pe mãsurã ce atinge malul
gâfâind, alunecând, þipând...

nuanþe  de  viespi
încã o plimbare printre
bulgãri rigizi, ascuþiþi
din lemn þesut,
plutitor la maluri

altã noapte:
magia e pe moarte
s-a îndepãrtat – 
altã zi se va naºte

vise estompate
din castel s-au prãbuºit 
cuiburi de viespi
în drumul tãu –  unde?

Forugh Farrokhzad –
Casa este neagrã

Prin aceastã nouã traducere (Forugh Farrokhzad, Casa
este neagrã, Ed. „Tracus Arte“, 2021), Gheorghe Iorga
încheie tripticul dedicat celei mai importante poete moderne
iraniene, oferindu-ne o selecþie care include scenariul filmu-
lui omonim, povestiri, note de cãlãtorie ºi câteva interviuri.
Volumul se plaseazã într-o prelungire fireascã a celor ante-
rioare: Sã dãm crezare începutului de anotimp rece (2015) ºi
Nu existã culoare dincolo de negru. Scrisori cu
autoaprindere (2021), care conþineau poezia, respectiv
corespondenþa acestei formidabile scriitoare.

Prima secþiune a cãrþii prezintã fragmente relevante din
scenariul rãvãºitorului documentar Casa este neagrã, reali-
zat de Forugh în leprozeria de la Baba Baghi, lângã Tabriz.
Ceea ce e cu totul remarcabil în acest scurtmetraj este
modul cum poeta a reuºit sã surprindã specificul unei lumi
tarate, pe care a abordat-o empatic, plecând de la premisa
cã leproºii sunt ºi ei oameni ºi nu trebuie trataþi condescen-
dent, ci cu un anume firesc. Asta i-a permis sã fie acceptatã
în sânul comunitãþii, de unde a ºi înfiat un bãieþel. În fond,
acest film trebuie privit nu doar ca un act de mare curaj, ci
mai ales ca o pledoarie pentru a deschide ochii, pentru a
înþelege ºi pentru a iubi: „Urâþenia face ravagii în lume. Ar
face mai mult, dacã omul ar închide ochii“.

Extrem de interesante pentru înþelegerea gândirii iraniene
sunt cele ºapte povestiri care au ca fir roºu condiþia femeii în
societatea musulmanã. Femeia-obiect, femeia-victimã,
femeia-trofeu. Forugh are curajul de a ridica voalul sau, cum
am spune noi, batista de pe þambal, pentru a arãta lumii
dramele pe care le trãiesc fetele ºi femeile într-o societate
falocraticã ºi misoginã, dominatã de un conservatorism radi-
cal. Nu-i de mirare deci cã femeia este întotdeauna vinovatã,
în judecarea comportamentelor aplicându-se un dublu stan-
dard. Lumea asta micã, spre exemplu, mi-a amintit de
Ruºinea lui Rebreanu, semn cã, în fond, nu suntem atât de
diferiþi pe cât am fi tentaþi sã credem.

Note dintr-o cãlãtorie sunt, aºa cum o aratã ºi titlul, însem-
nãri prilejuite de vizita fãcutã în Italia, prilej pentru întâlnirea
a douã civilizaþii ºi a douã culturi. Putem vedea în aceste
pagini de jurnal ºi un autoportret, fiindcã Forugh noteazã nu
doar locurile vizitate, cât mai ales observaþii subtile despre
oameni ºi despre cum trãiesc ei. Pentru ea nu e un simplu
voiaj de plãcere, ci o posibilitate de a cunoaºte diferenþa,
noul. De altminteri, mottoul acestui capitol este grãitor:
„Voiam sã fiu o femeie ºi o fiinþã omeneascã“. E limpede,
aºadar, cã o asemenea cãlãtorie se înscrie într-un efort de
(auto)cunoaºtere ºi de autodepãºire. „Trãiam – scrie ea –
într-o grotã întunecoasã“ ºi „Doar printr-o fereastrã îþi poþi
fixa orizonturile“. Iatã, în douã propoziþii memorabile, un
rezumat al acestor note de cãlãtorie care echivaleazã cu o
revelaþie: revelaþia unui alt mod de a fi.

Partea finalã, interviurile, completeazã portretul unei
autoare de un curaj rarisim. Conºtientã cã poezia ei înseam-
nã „despãrþirea de viaþa de altãdatã“, Forugh expune o con-
cepþie modernã despre literaturã, apropiindu-se, surprinzã-
tor, de modul cum vedea Nichita Stãnescu relaþia dintre
forma ºi conþinutul poetic. În ceea ce priveºte substanþa liricii
sale, Forugh Farrokhzad este o feministã autenticã, afinã cu
Sofia Nãdejde, Marta Trancu-Rainer ºi Hortensia Papadat-
Bengescu, iar dintre scriitoarele contemporane, cu Angela
Marinescu ºi, pe undeva, cu Anastasia Gavrilovici.

În tot, Casa este neagrã reprezintã o (nouã) fereastrã care
ne permite sã fixãm orizonturile. Gheorghe Iorga ne pune la
dispoziþie un instrument eficient prin care putem sã recali-
brãm complicata relaþie Est-Vest ºi sã înþelegem altfel, mai
nuanþat, atât de profunda lume orientalã.

Adrian JICU

Mariana
ZAVATI-

GARDNER



Numai  amnarul......
Numai amnarul ºtie
cã pietrei, sãmânþa de foc,
rotunjitã
de undã ºi de cântec, i-a fost
precum tristeþile
urcând în genunchi
spre templul lor de sidef
din os de ghioc.
Asemenea pietrei,
cu scânteia ascunsã-n rãrunchi,
limpezimile de vãzduh cântãtor
pânã-n adânc
le cunosc pe de rost,
cã mã-ntreb sub spus de ºuvoi
al mângâindelor ape
în care veºnicie-am mai fost
atât de aproape?
Mult mai înalt decât piatra
e focul cu sâmbur ascuns,
dar mai mare,
cuprinzându-ºi veºnicia,
numai scânteia-i
muritoarea de moarte, ce ºtie
nevãzutul iubirii sã-l scrie,
sã-l spunã...
Tu parcã te-ai nãscut din strunã,
boare de aur stihirii.
De unde te cunosc trandafirii
cerºindu-mi cu spin sã te leg cuneiform
pe tãbliþa de lut?
Cum aº putea sã nu mã înghimp
când vecia ta n-are-un sãrut
sã înceapã?
Cum sã nu-i cânt luminii safirul
ce strãluce doar cu atinsul de timp,
ca buzele ce-ºi deschid trandafirul
ºi lasã veºnicia pe dedesubt
sã se strecoare prin poarta de spin?
Cum aº putea sã nu mã înghimp
când vecia ta n-are-un sãrut
sã înceapã

apa schimbãrii în vin?
Oare de ce,
la timpul înalt,
toate nunþile-ncep
cu apusul de pleoapã?

Psalmul
cel  cu  multe  cioturi

Arunc tot alte lemne, când mã rãstoarnã toana,
Pe-acelaºi jar, sã-i stingã ºi-aripile, ºi gheara;
De sângelui vrei lege, la ce te-ajutã vrana,
Când cea de-a treia voie te rupe-n dinþi ca fiara?
Cãinþe, bube, ploºniþi aduci la târgovinã,
Smochin bogat în sfaturi, sub linia scãderii?
Cã nu te-nþeapã noaptea, ci rana din luminã,
Când de la dreapta-n stânga citiºi Scripturii merii.
Au nu cumva Grãdina e-n tâlc nespusul Evei,
ªi numai Tu zãvoru-i cunoºti cum se descuie?
Nu despre bob vorbire fac flãcãrile plevei,
Ca-n ochi nestins de peºte, rotundul de la cuie?
Mã judece Olarul, de i-am greºit argila,
Pedeapsã-având iubirea, cã nu iubeºti cu sila!

Cocostârcul  neggru
A, cum aº putea
din strunele negre sã-þi torc
ºãgalnicu-þi „hai, mãã“
când buzele tale-nflorind a sãrut
cireaºa spre pârg ºi-o îngaimã?
Cocostârcul negru

în cuibu-mi de lut
cum ai crezut cã mã-nspaimã,
când buzele tale-nfloresc a sãrut
ºãgalnicu-þi „hai, mãã...“?
Ispititu-a vârtutea inimii mele
asãmãnarea
cu ce i-ar fi focul.
Precum crinul negru
prin bulgãri de stele,
din cuibul de lut,
aºa-ºi împietreºte
vãzduhului tãu

bobocul.
Dar nu degeaba porþi nume de zânã,
cã veacului
poþi ca sã-i treci peste prag.
Ia-mã de mânã
ºi spune-mi în dor cã þi-s drag.
Când setea-nfloreºte-n fântâni spre sãrut,
damnatul în pârg te îngaimã,
cã nu degeaba porþi nume de zânã...
Ia-mã de mânã
ºi ceartã-mi doar pana, strãina,
neagrã ca luciul de corb.
Leacul þi-l ºtie lumina
înfioratã în spaimã.
Ce-ar fi pârguirii
doar neapusul sã-i sorb?
......................................hai, mãã....!

Psalm
îîntors  dintr-oo  visare

„The green, green grass... Odihnei loc, verdeþii,
Unde durerea nu-i ºi nici suspinul...
Aºa pe nas cânta-mi-or cateheþii,
Dar eu aº vrea de ochii-þi, ca pelinul,
Tot verdele, de tristul lor, subþiul
Ca aburul pe unde, în risipã.
Lãstunul cardinal mi-o aduna târziul
Cu flacãra ce-o poartã în aripã.
Au vei zâmbi când mi-oi preface lipca,
Tot mincinos, sã-þi fur ºi mort sãrutul?
Îþi las în diatã tot ce-am strâns cu scripca,
În vinul roº sã mi se spele lutul.“
...Cam astfel mã plângea acordeonul,
Când m-a întors din cale telefonul!

Psalmul  tâlharului

De unde vin? Ca vântul, nu mi-ai rãspuns
vreodatã,

Eºti zilei mele Ziua, dar nopþii-i sunt însemnul.
Rotit-ai timp spre spaþiu, dar gându-Þi, prima datã,
Când m-adunã în nume, precum în fluier lemnul?
Puteam sã-Þi fiu seraful, gândacul, sau caisul,
Dar Tu din coasta Evei, spre-a da Mariei tronul,

Desfãºuraºi prin mine, larg, stepei, antimisul,
Spre-acelaºi þãrm sã-Þi plângã ºi macul, ºi
odgonul.
Acolo mi-e limanul înnegurat din bucium...
Vedeþi cum floarea neagrã e prealuminii cuºcã?
De-n pânzele-mi de lotcã nu-mi urlã ceru-n

zbucium,
Cum sã cârpeºti Iubirea, de cuiul nu o muºcã?
Cã dragostea nu-i buchea, uscându-se-n

Scripturã,
Ci e tâlharul care pe Dumnezeu îl furã.

Psalmul  mersului  pe  apã

Departele în Tine se face mai departe,
Cum verdele-ºi descântã pe struguri cruzi rubinul
A legãmânt de jertfã – diata ce cu jar Te
Închipuie Zdrobirii; de-aceea sacru – vinul
Ce-l bem spre despãrþirea de noi, spre a fi una,
Agaþã-n Lege biciul, cã Mielul ni-este Unsul!
Sã taci psaltirioane, sub ranã tacã-þi struna,
Cã azi cârligul morþii e-n jocul de-a ascunsul!
Contemporan cu-aripa dã-mi cerul Tãu iubirii,
Din foiºorul serii, ripide-având cocorii!
N-am cuib decât doar lemnul furat, al Rãstignirii,
Despacã-mã de vina c-am dus furtunii norii!
Tu, dragul meu Departe, tu dragul meu Aproape,
Învie-mã-n chemare ºi-oi alerga pe ape...
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Graþioasa
reginã

„Sâmbãtã dimineaþã m-am aflat la distanþã de numai un
metru de graþioasa reginã, gâtuitã de emoþie“, îi scria Sylvia
Plath mamei sale în octombrie 1955, pe când îºi începea
studiile la Cambridge, în Anglia, ca bursierã Fulbright.
Elisabeta a II-a se afla în trecere la Colegiul Newnham
pentru „un sherry ºi câteva prezentãri“. Studentele, printre
care se numãra ºi poeta americanã entuziasmatã, au
aºteptat în robele lor negre în sala de mese, aºezate de-o
parte ºi de alta a culoarului pe unde aveau sã treacã regi-
na ºi prinþul consort.

Aceastã veste trebuie cã i-a trezit Aureliei, mama poetei,
emoþii teribil de contradictorii. Cu numai doi ani în urmã, în
iunie 1953, trãise ºi ea fascinaþia regalitãþii. Plecase de
acasã în dupã-amiaza respectivã, amãgitã de faþa seninã a
fiicei, ca sã vadã la televizor, la o prietenã, ceremonia
încoronãrii reginei. În timp ce Aurelia urmãrea strãlucitul
eveniment transmis în direct de la Westminster Abbey,
Sylvia se retrãgea, pradã unei depresii chinuitoare, în
pivniþa casei, unde a încercat sã-ºi punã capãt zilelor
înghiþind somnifere. Au gãsit-o dupã trei zile de cãutãri
febrile, când ea însãºi a început sã strige slab, trezitã
coºmaresc din moarte (luase prea multe pastile!). 

Sylvia probabil cã nu a vãzut niciodatã ceremonia de
încoronare a Elisabetei – la vremea aceea, televizorul era
încã un lux, iar internetul, nici mãcar un vis. Totuºi, uitân-
du-ne azi la înregistrarea BBC accesibilã la orice orã pe
YouTube, nu e greu sã ne imaginãm cât de ambivalentã ar
fi fost reacþia poetei. Cu siguranþã cã, la suprafaþã, ar fi fost
plãcut impresionatã de spectacolul unei tradiþii seculare, de
splendoarea costumelor, procesiunilor, gesturilor ºi cuvin-
telor. La fel cum, trei ani mai târziu, s-a simþit privilegiatã
când i-a fost dat sã o vadã pe reginã în carne ºi oase. „Am
simþit o nerãbdare care m-a surprins“, îi scria Sylvia mamei
sale, povestindu-i cum regina „calmã ºi radioasã“ pãºea
demnã în umila salã de colegiu, cu mantoul ºi pãlãria ei „de
prinþesã“, însoþitã de ducele „vorbãreþ ºi amuzant“, cu un
zâmbet „incredibil de încântãtor“. Studenta americanã nu
s-a mulþumit însã cu atât: a ieºit afarã în ploaie ca sã-i vadã
cum pleacã cu maºina regalã, simþind „din nou euforia de
a fi atât de aproape de eleganta pereche“. În aceeaºi zi, la
puþin timp dupã aceea, a trecut cu bicicleta printre cele
douã ºiruri de oameni de pe marginea strãzii care aºteptau
sã vadã cuplul regal, imaginându-ºi, exaltatã, cã împrãºtie
petale de trandafir. „Dacã aº fi avut curajul, aº fi salutat
mulþimea în stânga ºi-n dreapta“, îi mãrturisea ea mamei
sale. 

Aceastã identificare imaginarã cu regina nu era însã lip-
sitã de luciditate. Deºi întâmplarea a atins o coardã
deosebit de sensibilã a Sylviei, ea nu o invidia totuºi pen-
tru „runda zilnicã de funcþii care îi era soarta“, chiar dacã
asta „pãrea sã-i placã la nebunie“. Ar fi avut, cu siguranþã,
un comentariu pe acelaºi ton dacã ar fi urmãrit ritualul lent,
îndelung, al încoronãrii. În timpul acestuia, o tânãrã cu
numai ºase ani mai mare ca ea era învestitã cu cele mai
mari onoruri, transformatã într-o fiinþã pe jumãtate miticã,
cu preþul sacrificãrii propriei persoane pe altarul naþiunii.
Binecuvântatã, miruitã, îmbrãcatã (aproape sufocant) cu
diverse veºminte ceremoniale, Elisabeta primea însemnele
regale ºi coroana, totalmente supusã unui ceremonial care
ar putea fi azi perceput ca o capcanã fãrã ieºire: nu se
putea miºca fãrã sã i se ducã trena de cãtre doamnele de
onoare; hlamida grea, în toatã superbia ei, a regalitãþii, tre-
buia susþinutã, dupã ce i-a fost pusã pe umeri, de cãtre
episcopii din jurul ei. Pe scena sacrã din Westminster
Abbey, tânãra suveranã abia dacã a spus câteva cuvinte,
neapãrat în forma ºi la timpul prestabilite. 

Regina albinã imaginatã mai târziu de Sylvia Plath sur-
prinde în mod tulburãtor acest paradox al puterii care
înlãnþuie pe cel puternic. Într-un poem, ea zboarã „cu ari-
pile ei de sticlã“, „mai cumplitã ca niciodatã, roºie/ Cicatrice
pe cer, cometã roºie/ Peste maºinãria ce-a ucis-o –/
Mausoleul, casa de cearã“. Zâmbetul discret al Elisabetei
la ieºirea din catedralã nu aratã însã nicio rãzvrãtire.
Departe de a dori o eliberare iluzorie, ea gãseºte o mulþu-
mire suficientã în sentimentul datoriei împlinite. Dupã 70 de
ani de domnie, înþelegem cã aceasta a fost adevãrata ei
putere, adevãratul ei zbor. Cât despre suferinþa proprie,
poeþii n-au avut decât sã i-o ghiceascã.
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„Aºa a fost sã fie!“, „Asta e
voia Celui de Sus!“ Nu puþini
sunt aceia care îºi întemeiazã
discursul public, cuvântul de
învãþãturã sau sfatul duhov-
nicesc pe aceastã alternativã:
„Dacã e bine, aºa a vrut
Dumnezeu! Dacã e rãu, aºa a
vrut Dumnezeu“. O abordare
care, cel mai adesea, e de-o
banalitate ce anuleazã orice
argument. Pentru cã, în faþa
unor astfel de rãspunsuri, unii
se mângâie pe sine, consolân-
du-se în neputinþã, alþii se
resemneazã ºi cad în reverii
vremelnice.

Între cei care au ales sã gân-
deascã, sã scrie ºi sã facã
lucrurile într-un autentic spirit
ortodox, lãsând la o parte curtoa-
zia ieftinã, viclenia fariseicã ºi
ipocrizia cãrturãreascã, se
numãrã pãrintele Iraclie
Porumbescu, nimeni altul
decât tatãl marelui compozitor
român Ciprian Porumbescu. O
personalitate trecutã nedrept
sub tãcere, probabil pentru cã
a trãit în Bucovina celei de-a
doua jumãtãþi a secolului XIX
pe care o dorea româneascã în
toatã structura ei, fie pentru cã,
preot fiind, a lãsat deoparte
propriul interes, s-a luptat pen-
tru interesele celorlalþi, fiind alt-
fel decât ceilalþi confraþi de slu-
jire. Aºa cum avea sã-i spunã
unul dintre reprezentanþii de
seamã ai familiei Hurmuzachi,
Alexandru: „Dumnezeu sã te
þie, cã ai ºtiut a-þi mai pãstra în
inimã un loc pentru alte
interese decât acele strictisime

parohiale,... acel foc sfânt care
fereºte sufletul omului de a
amorþi ºi a putrezi“, ca mai apoi
sã-l îndemne pe vrednicul
preot: „Miºcaþi-vã, lucraþi, cãu-
taþi sã nu aleagã poporul
duºmani sau ne-nþelepþi sau
pãpuºi, ci sã aleagã pe cei mai
vrednici din voi, sã aleagã pe
oricine va fi onest ºi capabil ºi
hotãrât de a nu avea în privire
decât cauza comunã; nu tre-
buie oameni servili, ticãloºi,
fãrã caracter“. 

Preot în completul sens al
cuvântului, om cu o conºtiinþã
profund creºtinã ºi româ-
neascã, pãrintele Iraclie a
transmis contemporanilor sãi
idei pe care le percepem astãzi
la fel de actuale ºi de impor-
tante: „Sã cugetãm, adecã,
pentru Dumnezeu ºi sã
recugetãm ce facem, cum
stãm, încotro mergem ºi unde
vom ºi ajunge ca moºneni ade-
vãraþi ºi proprii ai acestui
pãmânt românesc, apoi ca
creºtini ortodocºi ºi ca români
ce suntem! [...] Sã cugetãm ºi
sã recugetãm ºi aceea cã noi
prezenþii vom fi judecaþi despre

o parte ºi de viitor – de istorie;
iar despre alta de fiii ºi urmaºii
noºtri. Vom fi judecaþi adecã,
cã ce am fãcut noi cu talantul
patriotic, confesional ºi naþio-
nal în propriul nostru pãmânt“,
dupã cum scria, printre altele,
în „Bucovina“, în octombrie
1873, în „Starea lucrurilor în
eparhie ºi în þarã“. De altfel,
scrierile sale, indiferent de ca-
racterul lor, poartã cu ele

mesajul unui român preot, nu
doar erudit, ci ºi implicat activ
în viaþa comunitãþii, cunoscãtor
al problemelor vremii ºi cãutã-
tor de soluþii. 

Volumul „Scrieri“, apãrut în
condiþii grafice deosebite, în
luna mai a.c., publicat de
Asociaþia Revista „Convorbiri
literare“, la Editura „Timpul“,
îngrijit ºi atent prefaþat de eru-
ditul Liviu Papuc, este împãrþit
în trei pãrþi, fiecare arãtând
dimensiunea completã a per-
sonalitãþii lui Iraclie
Porumbescu, probabil unul din-
tre cei mai însemnaþi clerici
ortodocºi din secolul al XIX-lea.

Prima parte este „Publi-
cistica“, în care ni se desco-
perã un fin, dar tãios observa-
tor al perioadei istorice pe care
o trãieºte, un comentator pro-
fund al politicii imperiale, un
realist ºi incomod analist al
situaþiei deloc satisfãcãtoare a
Bisericii Ortodoxe din
Bucovina, un iubitor, cultivator
ºi susþinãtor de gândire, cul-
turã ºi spiritualitate ortodoxã
româneascã. Cea de-a doua
parte cuprinde „Beletristica“,

texte impregnate de personali-
tatea sa, ce ne dezvãluie un
mânuitor atent ºi profund al
cuvântului. Realismul se îm-
pleteºte cu emoþia mãrturisi-
rilor unei lumi marcate de
oameni curajoºi, boieri patrioþi
ºi þãrani înþelepþi. Citim „Zece
zile de haiducie“, „Cum a venit
Pumnul în Bucovina“, minu-
natele „Amintiri despre Vasile
Alecsandri“ ºi impresionantul
text „Istoria violinei lui Ciprian
Porumbescu, fost profesor de
muzicã la Braºov ºi compozitor
român, decedat la 1883“.
Ultima parte a „Scrierilor“
însumeazã „Istorice“, respectiv
cinci texte, dintre care douã
despre trecutul ºi prezentul
Bucovinei. 

Cartea mai cuprinde o
anexã foto cu imagini ale
autorului ºi alte fotografii
deosebite care ne întãresc
imaginea frumoasã ºi demnã
lãsatã în paginile istoriei ade-
vãrate a românilor din
Bucovina, a pãrintelui ce a
dãruit neamului românesc figu-
ra luminoasã a unuia dintre cei
mai cunoscuþi ºi iubiþi compo-
zitori: Ciprian Porumbescu.
Lecturarea „Scrierilor“ lui
Iraclie Porumbescu reprezintã
nu doar o acumulare de infor-
maþii, o cunoaºtere a unui alt
mod de a vedea lumea,
oamenii ºi societatea, ci ºi o
înþelegere a spiritului nostru, a
identitãþii româneºti prin ochii
unui preot ortodox care ºi-a
mãrturisit credinþa pânã la
final.

Constantin GHERASIM

Scrierile
unui cãutãtor de soluþii

Romanul Violetei-Daniela Mîndru este
alcãtuit dintr-o epistolã. Despre viaþã ºi
moarte, familie ºi solitudine, boalã ºi
bãtrâneþe, credinþã ºi iluzii, dar mai ales
despre dragoste. Este, altfel spus, o
meditaþie. O meditaþie adusã prin inter-
mediul unei confesiuni dezvãluite în
scrisoarea unui tatã cãtre fiul sãu. Existã
o tradiþie în istoria literaturii noastre ºi ar
fi de ajuns sã amintesc „Învãþãturile lui
Neagoe Basarab cãtre fiul sãu
Teodosie“. Dar dacã în tomul sãu
voievodul Þãrii Ungrovlahiei oferã sfaturi
înþelepte despre cum sã-þi trãieºti viaþa
în consens cu religia ºi aratã ce au rea-
lizat mari regi ºi împãraþi pentru a trans-
mite fiului sãu experienþa conducãtorilor,
Violeta-Daniela Mîndru scrie o carte
modernã despre viaþã, una a expe-
rienþelor în spaþiul intim al familiei ºi în
spaþiul deschis al societãþii, însã nu se

opreºte aici. Peripeþiilor de pe Pãmânt le
urmeazã peripeþiile de pe Amaryllis, o
„arcã din cer“, o planetã, despre care se
înþelege ce este atunci când analizãm
simbolismul romanului ºi ce înseamnã
arca. Adicã este un roman cu o abordare
foarte pretenþioasã. Pretenþioasã
deoarece prozatoarea nu se opreºte la
descrieri (de naturã sau sentimente), ci
pãtrunde în profunzimea condiþiei
umane. Pentru aceasta îþi trebuie o
excelentã ºi nuanþatã cunoaºtere a vieþii.
Ea se aflã în posesia acestei cunoaºteri,
a ceea ce este esenþial în existenþa
noastrã. Nu-i este strãin nimic din ce
este omenesc. Astfel, romanul ei
„Amaryllis sau Arca din cer“ (publicat la
prestigioasa editurã „Junimea“, Colecþia
Epica) este un roman captivant pentru
cei avizi sã cunoascã ºi sã înþeleagã
viaþa noastrã în amãnuntele ei cele mai
intime, uneori fericite, alteori dureroase,
cu realizãrile, eºecurile, trãdãrile ºi
bucuriile inerente vieþii trãite. Pentru a
reuºi aºa ceva eºti nevoit, ca prozator,
sã eludezi spaþiul ºi timpul, astfel cã totul
se petrece într-un ipotetic Michigan ºi
apoi, când aventurile încep sã aparã, în
teritoriul latino-american ºi pe planeta
Amaryllis. Pentru cã aspectele esenþiale
ale vieþii sunt aidoma în orice timp ºi loc
al lumii. Ele îºi au ecoul în lãuntrul nos-
tru, unde spaþiul ºi timpul se transformã
într-o altã dimensiune, dimensiunea
umanului. Cum spuneam, peripeþiile nu
lipsesc, iar romanul, dincolo de sensibili-
tatea naratorului, care este un bãrbat,
capãtã forþa necesarã din momentul
intrãrii în scenã a unor personaje ca
interlopul Diego Caruana, Herman,

Pedro ºi fascinanta Iris. Subtitlul, „Arca
din cer“, ne atrage însã atenþia asupra
intenþiilor prozatoarei. Arca, asimilabilã
Sfântului Potir, simbolizeazã recipientul
comorilor spirituale ºi al bunurilor cu va-
loare simbolicã ascunse de preoþi în vre-
muri de restriºte. Astfel este fixatã ºi o

imagine a lumii noastre, o lume aflatã
sub asaltul hoardelor barbare, dar
hoarde subtile, oamenii cãutând sã-ºi
salveze comorile inimii ºi ale sufletului.
Acþiunea, scrisã ºi condusã cu mânã si-
gurã, dezvãluie în Violeta-Daniela Mîndru
o prozatoare deja experimentatã (având
încã douã romane publicate), posedând
în acelaºi timp calitãþile native necesare,
vãdite într-un puternic metabolism de
prozator.

Dan PERªA
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Periodic mã încearcã o
imperioasã nevoie sã revin în
librãrie. Cea concretã, palpa-
bilã, cu rafturi îmbrãcate, încãr-
cate de cãrþi din hârtie. Ultima
oarã mi s-a întâmplat nu de
mult. Când mi-am propus sã
gãsesc iute un volum de ªtefan
Mitroi: „Poveºtile cerului, po-
veºtile pãmântului“ (Bucureºti,
Ed. RAO, 2021). O curiozitate
specialã justifica lipsa rãbdãrii.
Tocmai îi citisem un articol
dintr-un ziar naþional ºi îl
urmãrisem lecturând din volu-
mul citat. Mã incita scriitura dis-
tinctã. Ideile, oarecum în rãspãr
la aºa-zisul curent principal al
gândirii (auto)corectate sã nu
deranjeze, contribuiau consis-
tent la frenezia atracþiei. Cum
nici lectura nu scapã lesne
atmosferei din bulã, mã întorc
spre cartea ce obligã cugetarea
sã respire altcum.

Dedat la citarea din autori
nefrecventabili, aº putea justifi-
ca propensiunea cu un argu-
ment din Nae Ionescu, despre
maturitatea selectivã, cu
metabolismul lecturii ei hrãni-
toare („Curs de metafizicã“,
Bucureºti, Ed. „Humanitas“,
1995, pp. 12-13). Dar renunþ,
fiindcã ar fi nedrept faþã de
ªtefan Mitroi. Profesorul univer-
sitar de filosofie îºi scuza dato-
ria la o metafizicianã despre
care cultura românã nu auzise
defel? Sau poate cã un cititor
antrenat, rafinat, chiar ajunge a
degusta opere minore din raþi-
uni metafizice?!

Cu totul altfel, „Poveºtile
cerului, poveºtile pãmântului“
dezvãluie ºi deznoadã cititorul
esenþial din orice copil fãrã
vârstã. Revigoreazã energiile
primordiale ale limbajului
începãtor. Adevãruri simple,
rostite în climatul de zgomot
atroce, uniformizant, greoi,
sufocant, asigurã eroism bine
temperat frumuseþii literare. E
drept, pentru „lectorul model“ al
clipei, stilul acestor poveºti pare
un pic cuminte. Însã vremea
asta, de faimã teribilã câºtigatã
cu pantalonii în vine, ar putea
plasa verbul curat, fãrã buruieni
de limbaj, în fericita margine
unde talentul primeºte canonul
autenticitãþii ce conteazã.
Adevãrul esenþial va transgresa
ifosele ieftine ale postadevãru-
lui, doar astfel frumosul va
scãpa de abuzul ficþiunii în curs
de industrializare. Minciunã
tehnic ºi economic scuzatã de
ingineria poveºtilor ce trebuie
neapãrat sã amãgeascã, sã
seducã, sã prosteascã un
numãr semnificativ de cum-
pãrãtori. Faptul cã lipsa de

ethos se bucurã de atâta suc-
ces (social, nu doar literar) nu e
decât cea mai grea încercare a
caracterului. Fiecãruia dintre
noi, autori, cititori deopotrivã.

Oraºul nostru încã mai are
câteva librãrii. Mari ºi bine
aprovizionate. Cel mai greu
mi-este însã sã trec de sloganul
nefericit cu care mã întâmpinã,
cantitativ, bun pentru aprozarul
de cãrþi, nicidecum într-un
spaþiu de predilecþie. Cum
adicã: Dacã nu citeºti la timp,
înþelegi prea târziu? Chiar
prinde asta la mintea cea de pe
urmã a românului? Care atunci
când ceru aºa ceva, acceptã cã
întoarcerea în timp nu-i credi-
bilã? Parcã ar fi un algoritm
pripit de succes în viaþã garan-
tat. Pe care absolut nimeni nu-l
crede, nici nu-l bagã în seamã.
Deºi îl invoc acum, nu m-a
îndemnat niciodatã sã cumpãr
o singurã carte în plus la ceea
ce cu adevãrat îmi doream.
Oare sã prindã la necititorul
convins? Un rãspuns afirmativ
chiar m-ar face cinci minute mai
vesel.

Industria autohtonã a cãrþii,
producerea ºi, mai ales, vân-
zarea ei sunt oarecum ancorate
în asemenea perspectivã.
Justificabilã în bunã mãsurã
prin raþiuni economice, finan-
ciare, de afaceri. Domeniul nu
pare a-ºi fi aflat totuºi forþa fun-
damentalã a propriei persona-
litãþi, în pofida numãrului de
specialiºti ai scrisului ºi ai lec-
turii cuprinºi. Fãrã suficientã
încredere în propria creativi-
tate. 

Mesajul simplificat rãsunã
aºa: ia cartea, neamule, pânã
nu se stricã ºi începe sã
miroasã! N-ar fi mai bine s-o
cumperi când drumul interior te
duce, te trimite la întâlnire cu
ea? Dar mai rãspunde cartea la
asemenea clarã nevoie uma-
nã? Sau ceva ultradureros ºi
nociv s-a petrecut pe când ne
tot adaptam la mediul texturii de
mesaje paralele, fãrã ecou,
doar agresive? 

Trebuie sã fii mic rãu ºi la
modã ca sã speri cã poþi sã-þi
meºtereºti (bricolezi e cuvântul
mai în vogã acum) culturã ge-
neralã dintr-o listã (cât mai)

scurtã de lecturã. Sã fii informat
ºi citit înseamnã cã ai fãcut
toate lecturile necesare ºi obli-
gatorii la timpul potrivit? Mã dis-
preþuiesc fiindcã am îndrãznit
sã formulez o asemenea bar-
barie întrebãtoare! Sau idiotul
bine informat asigurã noua
fiziologie a iluziei ce din aseme-
nea pretenþii absurde se
improvizeazã? 

Altcumva, sunt pasionat
„înrãit“ de librãria virtualã, iar
haosul iremediabil instalat în
biblioteca personalã din ultimii
ani m-a convertit la cultul para-
lel al celei electronice. Nu sunt
purist. Nici patriarhal alergic la
tehnologie sau progres. Dar cu
siguranþã puþina lecturã cu care
m-aº putea lãuda m-a învãþat
sã pun în discuþie ceea ce simt
ºi gândesc a nu merge prea
bine. Distant, aºadar, de eufori-
ile comercializate în masã, prin
care se vinde rapid ºi se
guverneazã comod, strãin, fãrã
legãturã cu realitatea.

Gândirea conformã e de
mare ajutor doar atunci când
derulezi operaþiuni speciale.
Deºi, cum se vede pe-aproape
de noi, ºi acolo motivarea parcã
ar cere o paletã amplã de valori
colective ºi cãi acceptabile pen-
tru mai mulþi. Ceea ce încura-
jeazã recursul la ordine adâncã
în care îºi va face lecturile
alese fiecare dintre noi.

La câteva zile dupã ce am
aflat cartea lui ªtefan Mitroi, ea
a fost rãsplãtitã cu Premiul
Uniunii Scriitorilor din România
pe anul 2021 pentru literaturã
dedicatã copiilor ºi tinerilor.
Subit am simþit cã întineresc!
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Suzãnica Tãnase îºi surprinde citi-
torii, la numai doi ani dupã publicarea
volumului Grãdina Sofiei (2020), cu o
nouã apariþie, un poem în prozã intitulat
Oameni fãrã piele (Bucureºti, Casa de
pariuri literare, 2022). Pielea, acest
organ care ne acoperã, devine neunifor-
mã atunci când este privitã de aproape,
are cute ºi proeminenþe, la fel ca poezia
acestui volum. Cutele ºi proeminenþele
sunt date de prezenþa celor trei instanþe:
mama, fiica ºi bunica. Ele oferã texturã
frazei timpului. Ele aºazã punct dupã
punct pentru a opri, pentru a marca un
moment, o experienþã, o poveste, acolo
unde un altul a pus virgulã, a trecut mai
departe.

În Tratat de descompunere, Emil
Cioran afirmã cã „sub spinul durerii,
carnea se trezeºte, materie lucidã ºi li-
ricã, ea îºi cântã disoluþia“. Aºa ºi în
cartea Suzãnicãi Tãnase, unde pielea
are multe funcþii ºi joacã un rol la fel de
important ca inima. Dintre aceste funcþii
aº vrea sã amintesc trei: funcþia de
apãrare (înveliºul împiedicã agenþii pato-
geni sã intre în organism), funcþia ter-
moregulatoare (epiderma ajutã la pãs-
trarea unei temperaturi constante), iar
ultima este funcþia/ rolul jucat ca organ
de simþ (pielea comunicã cu exteriorul).
Oameni fãrã piele înseamnã femeia lip-
sitã de apãrare, de cãldurã, dar mai ales
fãrã puterea de a se comunica ºi a
comunica cu exteriorul: „gura închisã, o
simplã dungã ca o aþã de papiotã ce taie
o mãmãligã“. Viaþa mamei apare ca o
pierdere placidã de luminã. Ea umblã pe
un culoar întunecat, asemenea uneia
dintre „fiinþele cele mai abandonate, fãrã
de luminã“, ºi tot ea este femeia plecatã
departe ce lasã „în urmã ziua“. O mamã
care „a rãmas în vãzul lumii descheiatã

la toþi nasturii vieþii“. De unde provine
durerea? Cititorul aflã rãspunsul în mod
indirect, fetiþa fiind intermediarul, din
gura bãtrânei mame, a bunicii. Bunica
este cea care povesteºte, (re)aminteºte.
Bunica aprinde þigãri ºi deschide gea-
mul, iar „soarele i se zbate între ridurile
feþei“. Bunica rãspunde: „Maicã-ta se
arunca cu trup ºi suflet în orice iubea, pe
tine te iubea cu foame“. Durerea provine
tocmai din acest mod de a iubi, cu foc, cu
dãruire, cu totul, dar mai ales din faptul
cã iubirea, dragostea, liubovul, nu þine,
de cele mai multe ori, pânã când

moartea desparte: „promisiuni ruginite
care scârþâie în vânt ca oasele strivite în
palmã“.

O mamã „curatã ca o icoanã“ – în
tinereþe, o femeie ce credea în naivitatea
ei „cã nimeni nu stã certat mai mult de o
orã“ – ajunge sã mintã în faþa judecã-
toarei cã încã îºi mai alãpteazã fiica de
teama de a nu rãmâne fãrã ea. În sala de
judecatã un bãrbat ºi o femeie se aflau
acolo „ca sã-ºi împartã copilul ca pe o
bucatã de corn“, un mare ghinion „sã
divorþeze chiar ea“ într-o salã rece, în
care ajung „mii de oameni separaþi“,
într-un loc în care „divorþul era un simplu
dans de sfârºit de ani, o cotiturã la
stradã“. Your Honor! Your Honor! Se au-
de carnea „lucidã ºi liricã“ a mamei ce-ºi
plânge disoluþia într-un spaþiu atât de
rece, întunecat de faptul cã altul are
dreptul de a alege pentru tine, în locul
tãu. „Mama ºtia cã muºcãtura de om e
cea mai otrãvitoare“, dar „chiar ºi la pro-
pria înmormântare ºi-a acoperit ochii cu
o batistã“ ca „sã nu deranjeze“.

Cea de-a treia instanþã, cel de-al
treilea pliu, este fiica, rãmasã în urmã sã
punã câteva virgule acolo unde mama a
pus punct prin trecerea în nefiinþã:
„mama visa la un fel de acupuncturã
care sã striveascã exact nervul memoriei
ºi sã ºteargã tot“. De ce virgulã? Pentru
cã fiica afirmã despre propria mamã:
„Am simþit-o mai puternicã decât
Dumnezeu“ ºi pentru cã iubirea mamei
era „adâncã, intensã ca un soare arzãtor
de forma unei mandarine desfãcute“ ce
„acoperea totul pânã nu mai rãmânea
nimic, nici mãcar eu“.

Vocea Suzãnicãi Tãnase este unicã
în literatura contemporanã româneascã.
Fie cã citim Grãdina Sofiei, fie cã citim
Oameni fãrã piele, expresivitatea, stilul
poeziei sale, vocea caldã ºi suavã, dar în
acelaºi timp durã, maturã ºi violentã prin
temele abordate este inconfundabilã.
Prin reliefarea punctelor cele mai sensi-
bile ale feminitãþii, maternitãþii ºi
copilãriei, dar ºi prin utilizarea motivelor
extrase din concret – durerea provocatã
de nedreptate, frustrare, nereuºitã, sin-
gurãtate, fragilitate, pierdere, despãrþire,
dezminþire, depãrtare sau naivitate face
din ea un autor care vorbeºte despre o
existenþã atât de realã, de verosimilã,
încât pulsiunile ei devin pulsiunile noas-
tre. Atomii individuali sunt incolori, fãrã
gust ºi fãrã temperaturã, dar când aces-
te mici elemente, particule se unesc,
formeazã reacþii ºi relaþii ce dau tot ceea
ce percepem prin organele de simþ ca
fiind realitatea – viaþa.

Oamenii fãrã piele din volumul
Suzãnicãi Tãnase sunt niºte atomi indi-
viduali. Singuri, ei ajung insipizi, incolori
ºi lipsiþi de cãldurã. Mama devine rece ºi
invizibilã dupã divorþul de cel pe care-l
iubea – tatãl copilului ei. Fiica devine
asemenea mamei din cauza dorului re-
simþit faþã de cea care i-a dat viaþã, care
a trecut în nefiinþã, iar bunica se ofileºte
din cauza distanþei prea mari, a oceanu-
lui, a timpului. Toate trei devin „oameni
aplecaþi ca jucãriile stricate“, purtând în
spate povara singurãtãþii, regretelor,
nereuºitelor, neîmplinirilor. De ce o fi
oare „viaþa ca o simplã muºcãturã de
om“?

Cristina-Casandra PAªCANU

Suzãnica Tãnase – Oameni fãrã piele

Daniel-ªtefan POCOVNICU

Aprozarul de cãrþi
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Am rãmas doar trei zile la
Suceava ºi nu am vãzut decât
tot atâtea spectacole, dar voi
aminti acum teatrele prezente
la festival, unul cu caracter
internaþional, pentru a mã opri
apoi la premiera teatrului-
gazdã: din Republica Moldova,
de la Chiºinãu, au venit Teatrul
Satiricus „Ion Luca Caragiale“
ºi Teatrul  Naþional „Mihai
Eminescu“, iar din Cernãuþi,
Ucraina, Teatrul Muzical-
Dramatic „Olga Kobileanska“.
Spectacolul acestei trupe  a
fost urmat de o dezbatere cu
Neda Nejdana (Ucraina), în
dialog cu Matei Viºniec despre
rezistenþa oamenilor de artã
din þara vecinã, supusã acum
invaziei ruseºti, ºi despre soli-
daritatea cu artiºtii. Din þarã, au
rãspuns invitaþiei Teatrul pen-
tru Copii ºi Tineret „Luceafãrul“
Iaºi, Teatrul „Nottara“
Bucureºti, Teatrul pentru Copii
ºi Tineret „Vasilache“ Botoºani.
De asemenea, a participat
Jeune Théâtre National (JTN)
din Franþa ºi Centrul de Teatru
Educaþional Replika Bucureºti.
Mai multe activitãþi conexe au
fost organizate de Universi-
tatea „ªtefan cel Mare“, în
parteneriat cu Alianþa Francezã
din Suceava.

Aºadar, un festival bine gân-
dit, în ansamblu ºi în detaliu, cu
un program bogat ºi divers,
complex, profesionist manage-
riat de o echipã entuziastã,
condusã de directoarea teatru-
lui sucevean, Angela Zarojanu,
foarte implicatã, infatigabilã,
mereu cu faþa luminatã de cel
mai prietenos zâmbet.

Moartea
ne-aa  lãsat orfani

Premiera cu care teatrul-
gazdã a deschis Festivalul a
avut ca punct de pornire piesa
lui Matei Viºniec „Recviem“, pe
care tânãrul regizor Botond
Nagy a citit-o în felul sãu foarte
personal, creând un spectacol
de o vizualitate pregnantã,
intens, profund, rãscolitor, cu
multe sensuri de adâncime,
numit „Întoarcerea acasã“.
Piesa, una excelentã, este o
parabolã despre absurdul ºi
tragicul condiþiei umane,

despre descompunerea uma-
nului, ororile rãzboiului, despre
misterul, fascinaþia morþii. ªi
imposibila întoarcere.  

„Poate fi moartea un specta-
col? Nu îndrãznesc sã caut un
rãspuns la aceastã întrebare,
dar deseori am rãmas uluit în
faþa fascinaþiei cu care oamenii
contemplã moartea“, spune
undeva dramaturgul. ªi specta-
torii „Întoarcerii acasã“ trãiesc
aceastã uluire, privind cum,
dintr-un decor sepulcral, în
tonuri de gri alburiu, un fel de
cavou uriaº (scenografia,
Andreea Sãndulescu), ies
spectre în zdrenþe, învãluite în
abur de miasme. În atmosfera
fantomaticã, fumegândã,  otrã-
vitã, din bolgii se caþãrã spre

suprafaþã Morþii Patriei, pe care
un General þanþoº, în uniformã
cu decoraþii, vrea sã-i
încoloneze pentru o paradã.
Fiindcã, în sfârºit,  „s-a dat
Iertarea, lumina, s-a dat pacea,
odihna“, iar morþii Patriei, toþi în
zdrenþe, târându-se cu greu la
început, pentru ca, mai apoi,
dezmorþindu-se, sã încingã o
horã (e foarte elaboratã
miºcarea, coregrafia acestui
spectacol, extrem de riguroasã
ºi expresivã, datoratã lui
George Pop) ºi sã se angajeze
în diferite acþiuni. Dar cum sã
intre în Capitalã, în ce ordine
vor fi dispuºi la defilare ºi unde-i
comisia de numãrare a
morþilor? Nimic nu-i clar, iar
disputa se încinge, diversele

categorii de morþi emiþând pre-
tenþii, cerinþe, care de care mai
hilare: cei dispãruþi vor ºi ei
cadavre, decoraþii vor sã fie
îmbarcaþi în camioane, împuº-
caþii în inimã vor sã fie în primul
rând, fiindcã ei au rãmas
„intacþi, frumoºi“. Gazaþii vor o
comisie sanitarã, ca sã le
închidã gurile, cei care mai
cred în victorie vor neapãrat sã
fie bãgaþi în faþã... Situaþiile
sunt groteºti, de un umor
macabru. Iar Generalul – care
tot înfulecã dintr-un sac de
pufuleþi, pe care-l carã dupã el,
solemnitatea lui topindu-se
într-un derizoriu absolut – dã
mereu ordine Intendentului,
încercând sã stabileascã o
ordine ºi amintindu-le necon-
tenit morþilor cã sunt aºteptaþi
acasã de mamele lor. 

Într-o secvenþã din spectacol
apare ºi un trio, din trupa „The
Proletars“, care se miºcã în
ritm de hip-hop, „artiºtii“ nefiind
alþii decât Stalin, Lenin ºi Troþki
(care joacã, în textul lui
Viºniec, cãrþi), într-o altã ima-
gine, ºocantã, un soldat face
sex cu un mormânt, Botond
Nagy (pe decupajul dramatur-
gic al lui Agnes Kali) construin-
du-ºi spectacolul în linii ferme,
precise, cu incizii adânci, ca
într-o gravurã pe metal, în
acvaforte. Dar toatã reuºita
montãrii este una a întregii

echipe - îi numesc pe Claudiu
Urse, creatorul muzicii origi-
nale ºi a sound designului, pe
Cristian Niculescu, light &
video design. Cât despre
actori, ei se achitã exemplar de
sarcinile lor scenice, fie cã sunt
integraþi într-un grup sau sunt
protagoniºtii unor momente,
memorabile fiind cele susþinute
de Delu Lucaci, în limbajul
semnelor, ºi de Cristina Florea,
cu glasul ei tulburãtor de talen-
tatã cântãreaþã. O compoziþie
impecabilã face, în Generalul,
Cãtãlin-ªtefan Mândru, foarte
buni, adecvaþi întru totul situaþi-
ilor jucate, sunt Diana Lazãr,
Bogdan Amurãriþei, Rãzvan
Bãnuþ, Clara Popadiuc, Horia
Butnaru, Alexandru Marin.

Un altoi ºi-o rãdãcinã,/
Moartea n-are nicio vinã./ Doi
arginþi ºi patru bani,/ Moartea
ne-a lãsat orfani, aºa sunã
cântecelul folcloric îngânat de
Morþii Patriei, în spectacol ei
având, în cutremurãtorul final,
bãnuþi puºi pe ochi, potrivit
unei strãvechi tradiþii, unui rit
de trecere pe tãrâmul um-
brelor. ªi soldatul care, dintr-un
plan de sus, tot arunca peste
morþi câte o lopatã de pãmânt,
încã de la început, îºi înteþeºte
ritmul, pãmântul cu pietriº
cãzând în scenã cu un zgomot
ce dã fiori. 

Botond Nagy a imaginat un
spectacol puternic, rotund, cu o
muzicalitate interioarã, cu
imagini care au o metafizicã a
lor, o poezie asprã, rãvãºi-
toare, au mister, trupa suce-
veanã integrându-se perfect în
viziunea sa regizoralã. O trupã
care a crescut mult ºi frumos în
cei ºase ani de la înfiinþarea
Teatrului, fiind ambiþioasã,
extrem de disponibilã, flexibilã,
deschisã oricãror noi propuneri
valide artistic.  

„Întoarcerea acasã“ este ºi
mai mult, acum, când la graniþa
þãrii noastre se aude zgomotul
asurzitor al rãzboiului; e un
avertisment, un memento
dureros. Teribil de actual!
Pentru cã oamenii uitã repede
ºi istoria, catastrofele se
repetã. Iar oamenii nu ºtiu sau
nu vor sã  se apere, nu au
învãþat niciodatã nimic din isto-
rie. Ãsta e supremul absurd.

Carmen MIHALACHE

Zilele Teatrului „Matei Viºniec“ Suceava

Refresh pentru memorie
Au fost zile dintre acelea pe care nu ai cum

sã le uiþi, pline de lucruri interesante ºi fru-
moase, de evenimente notabile, la teatrul suce-
vean, spre sfârºitul lunii mai. Încã o ediþie, cea
de-a ºasea (20-29 mai), s-a adãugat la  Zilele
Teatrului „Matei Viºniec“ ºi a fost una cu totul
remarcabilã, bucurându-i pe toþi iubitorii de
arte, pentru cã au fost spectacole pentru toate
categoriile de vârstã, copiilor fiindu-le acordatã
o atenþie specialã, concerte, expoziþii de pic-
turã, de fotografie, lansãri de carte. A fost ºi un
prilej de dialog cu publicul, prezent în numãr
mare la conferinþele ºi dezbaterile din cadrul
Festivalului, la întâlnirile cu oamenii de teatru,
cu scriitorii. „A pleca, a reveni“, prima dez-

batere, cu referire la dilemele diasporei
româneºti, moderatã de Mihaela Crãciun, de la
TVR Internaþional, a fost urmatã de conferinþa
þinutã de Matei Viºniec, cu titlul
„Reîmprospãtarea memoriei“, tema, de altfel,
genericul întregii manifestãri festivaliere. Alte
conferinþe au fost susþinute de criticii de teatru
Oltiþa Cîntec ºi Cãlin Ciobotari. O dupã-amiazã
reuºitã, din perspectiva comunicãrii, a discuþi-
ilor iscate, a fost cea petrecutã în preajma a
douã cãrþi recent apãrute ºi a autorilor acesto-
ra: „Un secol de ceaþã“, de Matei Viºniec ºi
„Nichita. Poetul ca ºi soldatul“, de Bogdan
Creþu.

Parte din proiectul „Looking inward
to look forward“, piesa de teatru „Clipa
ºi aþele-ncurcate“ a artistei Mihaela
Murafa, care semneazã regia, scena-
riul, scenografia ºi construcþia pã-
puºilor, a adus pe scenã tinereþea ºi
bucuria actorilor pãpuºari amatori,
elevi de la Colegiul „N.V. Karpen“
Bacãu. La premiera din 23 mai 2022,
de la Teatrul Municipal „Bacovia“, am
fost martora unui flux de energie care
a invadat scena. Sala a fost plinã de
un public tânãr, dornic de teatru.

Beneficiind de o coloanã sonorã
veselã, în care s-au regãsit ºi cei mai
mici spectatori din salã, bucuria ºi
inocenþa copilãriei au fost prezente pe
tot parcursul piesei. S-a creat ani-
maþie, într-un mod original, cu flori ºi
fluturi, elemente de decor bine mânu-

ite de actorii pãpuºari. Umorul, curio-
zitatea, prietenia dintre personajele
diverse, din lumea animalã sau a
oamenilor, au adus la suprafaþã pro-
blemele cu care se confruntã ado-
lescenþii, probleme pe care încearcã
sã le identifice ºi sã le gãseascã o
rezolvare. Unii tineri suferã din cauza
lipsei de timp a pãrinþilor ºi se tem de
însingurare, alþii sunt victimele bullyin-
gului, ale gãºtilor care îi atacã, alþi
copii se tem sã se arate comunitãþii
aºa cum sunt fizic, de teama respin-
gerii sau a pierderii prietenilor. Ei aflã
cã prietenii adevãraþi nu râd de tine ºi
nu te încadreazã în niºte tipare ciudate
ca sã te poatã accepta ºi iubi. Cei care
fac acest lucru sunt, de fapt, nepri-
eteni. Costumaþia ºi mãºtile originale
au dat un plus de savoare dialogului.

Legãtura de suflet dintre fetiþa Clipa
(care-ºi face intrarea în salã pe o mu-
zicã antrenantã) ºi motãnelul Tic-Tac
ajunge sã fie baza rezolvãrii misterelor
din piesã. Personajele sunt haioase,
ºoricelul Pixel a cucerit audienþa prin
replicile pline de umor spumos. S-a
creat suspans, s-a râs mult, s-a empa-
tizat cu personajele. Toatã admiraþia
pentru legãtura care s-a creat între
liceeni, care prin artã ºi-au putut gãsi
rãspuns propriilor dileme ºi probleme
de comunicare. 

E un lucru minunat sã poþi lucra cu
adolescenþii, sã-i ajuþi sã se apropie
de teatru, de artã, de spectacol; de
aceea Mihaela Murafa meritã toate
aprecierile; ea a fãcut posibilã clipa de
magie! 

Bucuria ºi sinceritatea tinerilor
actori au ajuns la inimile spectatorilor
care au rezonat cu energia lor minu-
natã.

A fost teatru, a fost spectacol ºi a
fost bucurie! 

Tincuþa HORONCEANU-BERNEVIC

CClliippaa  ddee  mmaaggiieeCClliippaa  ddee  mmaaggiiee
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arte

Este ceea ce ne trece prin
gând încercând sã desluºim
ce se petrece pe scenã la
spectacolul „Babel 11:4 sau
totul a început“ de la TT, pe
un text al dramaturgului
Enoch Darli, unde greu se
leagã ceva din intervenþiile
disparate ale celor 16 perso-
naje aflate într-o salã de
aºteptare, un topos des
folosit în literaturã. 

Intrând în holul Teatrului,
suntem întâmpinaþi de o
copilã cu voce suavã, care
cântã la clavecin (o prezenþã
încântãtoare, graþioasã, mi-
cuþa Anna Rivera), ºi ni se
adreseazã într-o frumoasã,
cursivã francezã. Fetiþa se
lanseazã în niºte reflecþii ge-
nerale, cele mai multe ultra-
cunoscute, apoi încearcã sã
ne contrarieze enunþând cã
„adevãrul a murit“ sau cã
„fiecare are adevãrul sãu“, ne
pune întrebãri ºi solicitã
rãspunsuri. La un moment
dat, declarã, arborând o
mutriþã foarte serioasã: „Viaþa
e o întâmplare pe care o
descoperi în fiecare zi“. ªirul
întrebãrilor ºi al micilor
filosofãri continuã: „Existã
dragoste adevãratã?“ Ajun-
gând în sala de spectacol,
eºti þinut mult timp „on hold“,
pânã când auzi primele re-
plici. În spaþiul unei sãli de
aºteptare sunt mulþi oameni ºi
continuã sã vinã ºi alþii.
Printre ei se miºcã o echipã,
formatã din doi tineri, care
filmeazã. Pe o tablã, se fac
schiþe de desen ºi sunt tre-
cute numele reale ale acto-
rilor din distribuþie. Se aud
niscaiva vociferãri, unii scan-
dalizându-se cã sunt filmaþi
fãrã sã le fi fost cerut accep-
tul. Aflãm însã cã este vorba
de ceva nevinovat, fãrã alte
implicaþii: niºte studenþi
pregãtesc un proiect pentru
un examen, fac un documen-

tar. Vor sã surprindã felii de
viaþã, autenticul. Astfel cã,
toate personajele vor trece
prin faþa camerei de luat ve-
deri ºi vor avea un moment
solistic de destãinuire. ªi, din
când în când, se aude vocea
fetiþei, cu laitmotivul: „Je
cherche la vérité“. Parcã ne
mai luminãm, aha, asta e
miza, cãutarea adevãrului,
lucru deloc simplu în compli-
cata noastrã epocã, a post-
adevãrului, postumanului, a
noii dezordini amoroase, cum
au numit-o doi gânditori
francezi, a dezordinii digitale,
confuziei de genuri, a iden-
titãþilor fluide etc.

Ce mai aflãm din agitaþia
personajelor din „Babel“? Cã
douã familii aºteaptã un copil
ºi cã mai mulþi bãrbaþi se cred
taþii acestuia... În fine, pe
scenã apare ºi un clovn, care
aduce o patã de culoare, dar
nu e genul pe care-l ºtim, cu
tumbe, pozne, giumbuºlucuri,
nu, acesta e abãtut. Din
micile istorioare ale fiecãrui
personaj se contureazã o
poveste, un film al acþiunii,
care seamãnã cu un reality-
show, totul în prizã directã,
imaginile, în care intrãm ºi
noi, spectatorii, fiind proiec-
tate pe un mare ecran din fun-
dal ºi pe douã ecrane din late-
ralele scenei. Am fost într-un
workshop, aºadar, regizorul

Daniel Chirilã ne-a înglobat ºi
pe noi în acest experiment,
într-o „babilonie“ devenitã un
spectacol în care se reflectã o
lume entropicã, o realitate
fragmentatã, cu forme hibri-
date, dupã expresia lui Enoch
Darli, cu adevãruri plurale: „A
existat vreodatã un singur

adevãr? Într-o lume în care
conflictele nu mai sunt deloc
clare, ci hibride, într-o lume
hibridã cu adevãruri hibride, ºi
artã hibridã, ºi suferinþe hibride,
ºi revolte hibride, ºi rãzboaie
hibride, creierul omului e noul
tãrâm de cucerit. Ce alegi sã
crezi? Alegi?“

Actorii acestui spectacol
care, asta îmi apare clar, ºi-au
dus cu bine la capãt misi-
unea, sunt: Cãtãlina Bãlãlãu,
Emanuel Becheru, Daniel
Beºleagã, Nora Covali,
Cãtãlina Eºeanu, Valentin
Florea, Corina Grigoraº, Dan
Grigoraº, Gina Gulai,
Ecaterina Hâþu, Maria
Hibovski, Florin Hriþcu,
Dragoº Ionescu, Andrei
Merchea-Zapotoþki, Iulia-
Paula Niculescu, Rareº
Pârlog.

Scenografia, adecvatã ideii
de experiment în miºcare,
este semnatã de Sabina
Veºteman, coregrafia îi apar-
þine Ioanei Marchidan, lighting
designul lui Costi Baciu.
Tiberiu Enache (instalaþie
video), Alexandru Oancea
(montaj video live), Dragoº
Popa (univers sonor) ºi
Marius Corugã (pregãtire
vocalã cor) au fãcut parte din
echipa de realizatori a
Babelului. 

Un spectacol (încheiat cu
un cor fãrã cuvinte) încãrcat
cu aerul timpului nostru,
oglindind, în cioburi, în frag-
mente, nebunia, confuzia
actualã.

Carmen MIHALACHE

Teatrul Tineretului Piatra-Neamþ

Alegeri dificile,
confuzie generalã

Cea de-a 17-a ediþie a festivalului buzoian,
desfãºurat între 11-18 iunie, ºi-a desemnat
laureaþii, juriul profesionist fiind alcãtuit din:
ªtefania Cenean, scenograf, prof. univ. doctor,
Maria Zãrnescu, critic de teatru ºi regizorul
Horia Suru.

Premiul pentru cea mai bunã actriþã: Cãtãlina

Mihai; pentru rolul Izzy din „Universuri paralele“,

de David Lindsay-Abaire – Teatrul de Stat

Constanþa. 

Premiul pentru cel mai bun actor: Ionuþ

Viºan; pentru rolul Ricã Venturiano din „O

noapte furtunoasã“, de I.L. Caragiale – Teatrul

„Toma Caragiu“, Ploieºti.

Premiul pentru cel mai bun regizor: Sânziana

Stoican; pentru regia spectacolului „O noapte

furtunoasã“, de I.L. Caragiale – Teatrul „Toma

Caragiu“, Ploieºti. 

Premiul pentru cel mai bun spectacol: „O

noapte furtunoasã“, de I.L. Caragiale, regia

Sânziana Stoican – Teatrul „Toma Caragiu“,

Ploieºti. 

Iar Premiul publicului a fost câºtigat de spec-

tacolul „Steaua fãrã nume“, de Mihail Sebastian

(Teatrul de Stat Constanþa), regia, Cristian Ban.

Festivalul  „Buzãu  Iubeºte  Teatrul“

• „O noapte furtunoasã“, de I.L. Caragiale
(Teatrul „Toma Caragiu“, Ploieºti)

„Cod numeric per„Cod numeric per sonal“sonal“
Acesta este titlul ales de pictorul Florin ªuþu pentru ampla ºi

interesanta sa expoziþie gãzduitã la Galeriile „Frunzetti“ din
Bacãu, luna trecutã. Artistul are o bogatã experienþã profesio-
nalã ºi o carte de vizitã impresionantã, participând la numeroase
expoziþii din þarã ºi din strãinãtate. Multe lucrãri ale sale fac
parte din colecþii de stat ºi particulare, din România ºi din afara
ei – SUA, Franþa, Germania, Italia, Olanda, Letonia, Bulgaria,
Grecia. La vernisaj, el s-a adresat publicului fãcând o mãrturi-
sire de credinþã: „Identitatea artistului nu se obþine de la biroul
pentru Evidenþa Populaþiei, ci se dobândeºte în faþa ºevaletului.
«Cod numeric personal» este cea mai intimã formã de restituire
a deprinderilor de atelier, a emoþiilor agonisite pe întinderea
modestã a grundului. De la primele atingeri ºi pânã la semnã-
tura finalã, pânza este un autoportret al privirii. Cod numeric
personal – sigiliul blazonului meu princiar. Ave!“

••••     FFFFlllloooorrrr iiiinnnn    ªªªªuuuuþþþþuuuu    ––––    PPPPoooovvvveeeesssstttteeee    sssseeeennnntttt iiiimmmmeeeennnnttttaaaallllãããã



comentarii

iunie 202214

Când, la câteva sute de kilometri dis-
tanþã de una dintre graniþele þãrii tale,
rachete lansate dintr-o altã þarã dese-
neazã pe cer trasee ucigaºe, fac sã
sarã în aer, bubuind ºi nãruindu-se,
case, blocuri ºi turnuri, sfârtecã pãmân-
tul pârjolit ºi, în mijlocul unei fugi
îngrozite a tuturor, aduc înaintea noas-
trã, mai vãzutã ca niciodatã, peste tot,
faþa morþii atotstãpânitoare, tu, cetãþean
ºi martor individual neputincios la sufe-
rinþa unui popor izbit de furia dementã a
armelor orbeºte nimicitoare, nu-þi mai
poþi gãsi liniºtea ºi confortul cotidian
stând impasibil în faþa televizorului.
Sursa, de altfel, cea mai directã a vizi-
bilului ororii. Oroare unde, sub impactul
copleºitor al durerii ºi furiei resimþite zi
de zi, cuvintele raþiunii nu mai încap.

În profund contrast cu chipul contem-
poran al infernului terestru, amintirile
celor mai în vârstã dintre noi, ca ºi ale
pãrinþilor lor dispãruþi, amintiri mult mai
îndepãrtate de prezent, readuc în me-
morie reacþii ºi stãri afective de o cu
totul altã facturã. Era liniºtii în deplinã
aparenþã paºnice, instaurate în
România în primul deceniu de dupã cel
de-Al Doilea Rãzboi, dincolo de cortina
cãreia crimele politice însângerate
rãmâneau ascunse aproape în
întregime de elanul muncitoresc al noii
societãþi proletarizate, provoca o cu
totul altã reacþie psihologicã la nivel
colectiv ºi chema, în lumina unei ide-
ologii autoproclamate revoluþionare, o
reflectare artisticã radical diferitã.

Între soluþiile descoperite de martorii
de atunci, simplii cetãþeni ai unei soci-
etãþi româneºti paralizate politic, la fel
de neputincioºi decizional ca ºi noi,
cetãþenii de azi, cei care suntem mar-
torii involuntari ai ororilor rãzboiului
comandat din altã parte, cultura, în
toate formele ei posibil accesibile, de la
lecturã la spectacol ºi de la expoziþii la
concerte, a fost, în acelaºi timp, refugiul
principal ºi remediul împotriva rãului

generalizat, paradoxal, în numele
binelui ºi uzurpându-i pânã ºi esenþa
(cine nu-ºi aduce aminte de teoria ºi for-
mula umanismului socialist?).

Am descoperit, atunci, cu toþii, din
frageda copilãrie, confruntatã încã din
anii abecedarului cu chipul pe prima
paginã al tovarãºului prim-secretar al
Partidului, douã mari universuri inte-
rioare. În care n-am ezitat sã pãtrundem
ºi sã ne scufundãm, asemenea multora
dintre cei de aceeaºi vârstã ºi, desigur,
dupã modelul oferit de familia persona-
lã: cartea ºi teatrul. Nu filmul, ci teatrul.
Unora ºi altora le-au întins aripile lor
protectoare felurite diverse universuri.
Cel al competiþiilor sportive, de pildã,
sau valurile universului muzical. Dacã
literatura ori artele vizuale, incluzân-
du-le pe cele plastice, pe de o parte,
artele armoniilor sonore ºi cele ale per-
fecþiunii fizice, corporale, pe de alta,
aveau obligaþia sã te þinã, prin tematica
subiectelor lor, în priza contempo-
raneitãþii imediate, ca pe un prizonier
controlat politico-ideologic – sã ne
amintim numai de faimosul obsedant
deceniu postbelic al literaturii române
din secolul trecut, de creatorii ºi de
marele public al acelei literaturi; putem
însã aduce în discuþie ºi efectele reper-
cutate asupra culturii de plenarele peri-
odice, conferinþele naþionale ºi congre-
sele cincinale ale Partidului –, în
schimb, o singurã artã, prin excelenþã a

scenei, a cuvântului ºi a spectacolului
montat, a oferit atunci, atât interpreþilor
ei, actorii, cât ºi mereu avidului public,
ºansa evitãrii prezentului încorsetat ºi
dirijat. Mai mult chiar, le-a dãruit ºansa
evadãrii din peisajul lui. Acea artã a
fost – ºi rãmâne! – numai teatrul.

O artã a contactului imediat. Nu prin
intermediul pânzei ecranului cinemato-
grafic sau al „sticlei“ televizorului, ci,
direct, prin omul însuºi, actorul palpabil
de pe scenã, în carne ºi oase. El îþi
vorbeºte þie, spectatorului în vârstã de
zece sau de optzeci de ani, pe aceeaºi
limbã pe care o vorbeºti ºi tu: vie,
sonorã, redând prin cuvinte ºi fraze,
prin tãceri ºi torente verbale, toate sau,
mãcar, o parte din miºcãrile, din între-
bãrile fãrã rãspuns ºi, mai important
decât orice, din adâncurile sufletului. Al
tãu, al omului de ieri, de azi, din tot-
deauna, de oricând.

În deceniile orânduirii care se voia
eternã, teatrul lua pulsul îndepãrtãrii de
un prezent schimonosit ideologic în
chingile politicii totalitare ale partidului
unic. Tezaurul literaturii dramatice uni-
versale stãtea, în subversivã poziþie,
asemenea debitului ascuns al apei sub-
terane care irigã, nevãzut, brazdele de
la suprafaþa vizibilã ale unui ogor lovit
de secetã nemiloasã, aflat sub cupola
unui cer sticlos, þinând ascunºi ºi fere-
caþi norii aducãtori de ploaie. Teatrul le
vorbea oamenilor muncii nu recurgând

la simboluri sau arabescuri vizuale ori
sonore, ci simplu ºi frust, prin gura altor
oameni: personajele unei culturi dra-
matice multimilenare, din sânurile
cãreia s-au nãscut un Sofocle, Euripide
sau Plautus, un Shakespeare, un
Molière, un Goethe, un Pirandello. Sau
inumerabilii lor succesori.

În deceniile de dupã prãbuºirea, fie ºi
parþialã, incompletã, a orânduirii,
teatrul, rãmânând el însuºi – adicã
invitând, în egalã mãsurã ca ºi înainte,
la redescoperirea permanentã a como-
rilor tradiþiei culturale specifice –,
devine, cred cã mai mult decât oricare
altã artã, inclusiv din aceeaºi categorie
a artelor spectacolului, calea cea mai
sigurã, dar ºi cea mai puternicã, de a
descoperi, prin arta cuvântului viu,
sonor, ascultat direct, ºi nu prin literele
adunate în pagini, în noi înºine rãdãcina
propriilor noastre erori, rãtãciri,
întunecãri. Pentru ca, ºi fãrã rãspuns,
întrebãrile care ne macinã existenþa,
singuraticã ºi colectivã deopotrivã, sã
ne poatã desluºi calea spre adevãr, cãl-
când, fie ºi cu sacrificiul ultim, minciuna
ºi laºitatea în picioare. 

Nevoia de teatru este, azi, o nevoie
universal umanã. În mult mai mare
mãsurã ºi mult mai intensã decât ori-
care necesitate fiziologicã. O nevoie
mai acut resimþitã însã, astãzi, în aceºti
ani bizari dintr-un secol straniu ºi din-
tr-un mileniu necunoscut, în fond, ca
perspectivã. În vremuri de epidemii,
pandemii, rãzboaie ºi crize de tot felul,
teatrul, care purificã (faimoasa katharsis
aristotelicã), trateazã, dar, mai ales, vin-
decã, oferã ºi alternativa, ºi ºansa reîn-
toarcerii la sine a fiilor risipitori ai
omenirii, a regãsirii lor de cãtre ei înºiºi.
Într-o perpetuu mobilã cãutare.

Liviu FRANGA

Nevoia de teatru

Recentul volum al lui Nicolae
Munteanu, „Tentaþii clandes-
tine“ (Cluj-Napoca, Ed. „Ecou
transilvan“), este precedat de
un scurt ºi semnificativ text din
Gheorghe Crãciun, un fragment
care deschide o convingãtoare
perspectivã de lecturã capabilã
sã surprindã condiþia romanului
publicat de scriitorul braºovean.
Scria aºadar regretatul
Gheorghe Crãciun: „Jocul cu
cuvintele e însã un joc diabolic
de serios“. De aici plecând, se
poate înþelege cã pentru
Nicolae Munteanu universul
romanesc nu mai poate fi
acceptat ca o replicã datã uni-
versului real, în gravitatea ºi
seriozitatea lui. Dupã cum nici
scriitorul, la începutul acestui
veac, nu-ºi mai poate îngãdui
sã creadã cã gestul sãu ar mai
putea face concurenþã gestului
demiurgic (Dumnezeu e mort,
clama mult mai devreme cine-
va; totul este posibil ºi permis,
nu-i aºa?), rãmânând doar un
joc gratuit în ultimã instanþã ºi
cu mult mai puþin secund decât
s-ar putea bãnui. Ca joc, univer-
sul romanesc va conta ca o
creaþie autenticã ºi ca o lume
sieºi suficientã. În celebrul sãu
eseu din 1966 „Jocul ca simbol
al lumii“, Eugen Fink, depãºind
distincþia dintre ludic ºi serios,
vede lumea ca pe un „joc fãrã
un jucãtor ºi pe om ca pe un
jucãtor ºi o jucãrie. Toate

jocurile sunt reale iar relaþia din-
tre om ºi lume precedã fiecare
dintre termenii sãi“.

Fragmentul de realitate devi-
ne la Nicolae Munteanu obiectul
atitudinii detaºate a unui autor
conºtient cã în ultimã instanþã
se joacã, dar o face cu un
schiþat zâmbet ironic. Scriitorul
are deosebita plãcere de a
transfera la nivelul figurilor de
stil secvenþele pe care le sur-
prinde cu ochiul unui condeier
„realist“. Þipetele pescãruºului
trebuie sã fie „douã“, care
lovesc, nici nu se putea altfel,
cu forþa a douã valuri tsunami,
saltul celui aflat în pericol are
trei metri (e adevãrat, „vreo“,
adaugã scriitorul). Salvat, sufle-
tul este ridicat dintre boschete ºi
ºters meticulos de praf, în
sfârºit, naratorul râde, dar nu
oricum, ci aºa cum râde cele-
brul moº din reclamele de
Crãciun: „Un claxon strident.
Douã þipete de pescãruº rãnit,
pneumatice ºi penetrante, mã
izbesc consecutiv cu forþa a
douã valuri tsunami. Înfiorat de
senzaþia apãsãtoare a unui
accident inopinat ºi laº pe la
spate, sar instinctiv în stânga
vreo trei metri peste trotuar“. 

Ceea ce nu înseamnã însã
cã jocul scriitorului funcþioneazã
în gol ºi gratuit. În cele ºapte-

sprezece capitole, Nicolae
Munteanu traverseazã medii
diferite, de la mare ºi plajã nu-i
este greu sã ajungã chiar în
Turcia, scrie despre necunos-
cutele SRI-ului, autorul ºtie totul
despre mediile observate ºi
despre personaje; mai mult, îºi
îngãduie sã insereze câte un
jurnal, ca sã priceapã mai bine
cititorul cu cine are de-a face:
„Ora 22. 14 Iulie. A patra zi îm-
preunã cu Raul. Iar azi-noapte
am ajuns acasã la ora 2.
Raportul nostru abarticular tinde
sã se anuleze, sã se transforme
mai bine zis într-o sumaþie, la

figurat, se-nþelege. Nu este
vorba de o reacþie fiziologicã
determinatã efectiv de una sau
mai multe excitaþii succesive, ci
de o simþire involuntarã a sufle-
tului meu ce tinde sã doreascã
din ce în ce mai mult anturajul
lui. Simpla sa prezenþã observ
cã-mi face bine, e un analgezic
incontestabil. Zic involuntar,
pentru cã nu doresc din proprie
iniþiativã acest fapt. Mã tem de
obiºnuinþã atât în sensul bun,
cât ºi în sensul rãu. În sens
benefic înseamnã cã am sã mã
obiºnuiesc cu el, c-o sã-mi facã
plãcere din ce în ce mai mult sã
ne întâlnim, sã fim împreunã.
Dar ce se va întâmpla la sfâr-
ºitul concediului? Nu ºtiu dacã
în jurnalul acesta ºi-ar avea ros-
tul altceva decât gândurile mele
defulate“.

Cleveteala ce pare sã domi-
ne este totuºi bine stãpânitã,
lãsând sã se întrezãreascã rea-
litatea cotidianã ºi sã se schi-
þeze profiluri semnificative, privi-
te lucid ºi cu o uºor perceptibilã
detaºare a unui autor care ºi-a
exersat condeiul ºi în publicis-
ticã. Atunci când vorbãria con-
teneºte, ochiul intrã în joc, cât
se poate de atent. Iatã interiorul
unui autocar: „Regele ºoselelor,
autocarul Mercedes condus de
nea Costel valsa elegant pe

autostrada turceascã E 80.
Dupã o turã de 6 ore ºi vreo 350
de kilometri de-a lungul litoralu-
lui bulgãresc, Balcik, Zlatni
Pjasãci, Varna, Slãncev Brjag,
Nesebar, Burgas, s-a trecut
vama la Târnovo. Apoi Derekoy
ºi Kirklareli, primele localitãþi
turceºti notabile de pe E 87.
Asfaltul pãrea încins de pneurile
maºinilor ce alergau contra
cronometru spre Istanbul. Aerul
condiþionat tempera minþile
înfierbântate ale pasagerilor, în
ciuda dogorii din miezul unei
zile spre sfârºit de iulie. A fost
lãsat în spate, fãrã sã se atingã
de el, Edirne, primul oraº tur-
cesc mai important când se iese
din Bulgaria pe varianta Sofia.
În mai puþin de douã ore cei
aproximativ 180 de km linie
dreaptã urmau sã fie înghiþiþi
constant. Nea Costel îºi cunoº-
tea bine meseria, ºi Mercedesul
nu scãdea sub 100 într-un pei-
saj liniar fãrã nicio semnificaþie“.

În modernitatea sa, romanul
lui Nicolae Munteanu trimite
spre condiþia esenþialã a unui
individ care lasã impresia cã
trãieºte ºi se miºcã în mod
mecanic. Înainte de a se motiva
prin aderenþa la realitate, per-
sonajele trãiesc într-un univers
al cuvintelor, al limbajului pe
care îl întreþin, fiindcã în acest
univers se simt confortabil ºi
nimic nu le poate atinge.

Mircea MOÞ
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Îmi venise ºi mie în minte
aserþiunea: „Oraº mic, subiecte
puþine“, dar Sebastian ªufariu
e primul care a pus-o pe hârtie.
Însã el nu s-a lãsat timorat de
aceste vorbe ºi a luat taurul de
coarne, adicã a cãutat Poarta
ºi-a gãsit-o ºi a trecut prin ea –
ºi iatã cã, ducând greul, a reuºit
un roman în care Bacãul (pentru
cã bãcãuan este ªufariu ºi
Bacãul e oraºul sãu – un „oraº
mic“ între sutele sau miile de
acest fel) este unul dintre per-
sonaje. De formaþie ziarist,
lucrând ba în presa tipãritã, ba
pe la radio sau televiziune ºi
având o formidabilã memorie, a
adunat în minte lunga poveste
a oraºului, de pe vremea când
târgul nostru moldav nici mãcar
nu exista, ci pe locul sãu era
doar o fântânã, o fântânã pe un
loc viran ºi i-a scris, mai
departe, urbei, istoria, ca fundal
al romanului sãu. Dar a adunat
ºi nenumãrate poveºti ºi din
ele, mai ºi inventând ce a fost
necesar, a produs o tramã
epicã. Fiind un maestru al sus-
pansului, a ºtiut cum sã-ºi
ademeneascã spectatorul la un
spectacol romanesc, punându-i
înainte o poveste care îºi cere
dezlegarea. Cine este, dom’le,
Zapata ãsta? Cã doar n-o fi
Emiliano, conducãtorul revo-
luþiei mexicane? ªi uite aºa îºi
fierbe el, Sebastian ªufariu,
cititorul, la început folosind un
narator „natural“, care este acel
alter-ego al scriitorului, apoi un
alt narator, pentru a schimba
perspectiva ºi a oferi unghiuri
de vedere diferite asupra unei
perioade controversate a isto-
riei româneºti, anii ’80. Cartea
nu este construitã folosind
numai memoria celor auzite ºi
vãzute, ci ºi documentarea.
Adicã, Sebastian ªufariu s-a
înhãmat la o muncã dificilã, ce
spun, ceva aproape de imposi-
bil, pentru cã te iei cu mâinile
de cap, în prezumþia cã ai vrea
sã scrii tu însuþi, cititorul, un
astfel de roman. Cu atât mai
dificilã, cu cât ªufariu trãieºte
în Bacãu ºi, ca sã scrii despre
un loc, ai nevoie de distanþare,
pentru cã în mintea ta spaþiul
real sã se preschimbe într-o
viziune. Dar romancierul a
reuºit datoritã forþei sale. Am
spus, încã de pe vremea când
el nu avea un roman scris cap-
coadã, cã are vânã de proza-
tor, bazându-mã pe frag-
mentele publicate, unde era
deja evidentã forþa sa.
Sebastian ªufariu nu e scriitor
de azi de ieri, scrie de mult, din
copilãrie, doar cã travaliul
cotidian nu i-a permis sã se
dedice, atât cât ºi-ar fi dorit,
scrisului. În 2013 a debutat cu
volumul de versuri „Cel nebun
dupã poezie“, iar acum debutul
sãu în prozã survine în plinã
maturitate. Firesc ar fi sã
urmeze alte cãrþi. ªi nu s-ar
supãra nimeni ca el sã aibã în
prozã un destin cum a avut
Arghezi în poezie. De fapt,
cunoscut ca un incisiv ziarist
audio-vizual, el debuteazã în
prozã, pe neaºteptate, cu un
roman masiv, „Cazul Zapata“.
Deºi nu ºi-a prea bãtut capul
sã-ºi publice poemele în revis-
tele culturale, pe hârtie, din

debutul sãu editorial dar ºi
graþie marelui Facebook, unde
posteazã frecvent, îl ºtim ºi ca
poet. Un poet inspirat ºi tumul-
tuos, crescut la ºcoala marii
poezii a lumii, cu un suflu pu-
ternic, care ºi-a descoperit ori-
ginalitatea. Sebastian ªufariu
nu alege niciodatã calea
uºoarã. Un fel de ambiþie de
mare sportiv îl împinge spre
cele mai dificile abordãri în a
bate recorduri, în a ataca acele
trasee ce par sã fie imposibile.
Reuºeºte întotdeauna, demon-
strând cã nu este un simplu
visãtor oblomovian, ci un luptã-
tor ºi un învingãtor. 

„Cazul Zapata“ este un
roman complex ºi primul lucru
care-mi vine în minte, pentru cã
am copilãrit în oraºul Bacãu ºi-i
cunosc „personajele“, este
acela cã reuºeºte sã reconsti-
tuie mentalitatea oamenilor
unei epoci. Cum spuneam, i-am
cunoscut pe aceºti oameni, pe
bãcãuani ºi, chiar fãrã sã ºtiu
dacã Sebi îºi bazeazã perso-
najele pe oameni reali ºi fãrã
sã-i cunosc pe aceºtia în caz
cã este aºa, îi recunosc. Îi
recunosc pentru cã sunt aido-
ma altor oameni cunoscuþi de
mine în copilãria ºi tinereþea
mea. Îi recunosc prin mentali-
tatea lor. Dacã nu ar fi existat
acest roman, poate cã nici nu
aº fi realizat cã bãcãuanii au un
profil moral ºi cultural ºi psiho-
logic al lor, diferit de al celorlalþi
români. Astfel prozatorul merge
cãtre o chintesenþã a prozei,
fãrã sã se lase înºelat, de posi-
bila deformaþie profesionalã a
ziaristului, de dorinþa de a face
„dezvãluiri“. Trama aparent
poliþistã este doar un pretext

pentru a scoate la ivealã psi-
hologia ºi felul de a fi al unei
comunitãþi, al oamenilor unui
oraº. Însã trama unui roman nu
este decât o desfãºurare con-
trolatã de ceva profund aflat în
interiorul prozatorului. Acel
ceva ce îl mobilizeazã ºi face
ca trama sã nu rãmânã o sim-
plã narare de fapte fãrã sem-
nificaþie, pierdutã în factual. 

Fântâna pusã ca un simbol
central în carte, a cãrei situare
în spaþiu nu o cunoºteam, ºi
plasatã de prozator în zona
Podului cu lanþuri, pare sã
absoarbã întreaga istorie a
comunitãþii oraºului, prin capa-
citatea ei de a te duce pe firul
istoriei. Dacã o fântânã cu tam-
bur are pe acel tambur un
cablu de care este legatã o
gãleatã, ne dã o precisã ima-
gine a funcþionalitãþii ei. Dar
aceastã funcþionalitate devine
în roman simbolicã ºi cablul ne
duce nu spre adâncul fântânii,
ci spre adâncul istoriei. Ce îþi
poþi imagina, coborând într-o
istorie prea puþin cunoscutã?
Cã acolo unde se aflã azi Podu’

cu lanþuri, nu se afla nimic con-
struit de oameni, ci doar un
pâlc de copaci, de salcâmi ºi
de tei, buni pentru a þine vara
umbrã. Iar în apropiere, era
malul Bârnatului, un râuºor
limpede, cu apã numai bunã de
bãut. ªi acolo, la umbra acelui
pâlc de arbori, unde putea sã-ºi
umple plosca ºi sã-ºi adape
caii, opreau negustorii pentru
un ceas douã. Negustori ce
veneau de pretutindeni, din-
spre Brãila ºi Galaþi ºi
Bucureºti ºi Ploieºti ºi Buzãu,
mergând spre Iaºi ºi Chiºinãu
ºi Rãdãuþi ºi viceversa. Astfel
acel loc a devenit o rãscruce de
drumuri comerciale. Cineva a
fãcut acolo o troiþã. Apoi,
altcineva, a fãcut un þarc ºi-o
clãdire ºi-a fãcut staþie de
poºtalion cu cai de olac. ªi-a
fost apoi nevoie ºi de-o fân-
tânã. Negustorii întârziaþi pe
drum se rãtãceau uneori dupã
cãderea nopþii ºi cuiva i-a venit
ideea sã punã sus, pe troiþã, un
felinar, pentru a fi pentru cãlã-
tori cum este farul pentru mari-
nari. Felinarul purta pe atunci

numele de „bacãu“. Treptat, în
jurul acestei fântâni s-au
aºezat alþi ºi alþi oameni, ºi-au
construit case ºi-au mai fãcut ºi
o bisericã ºi iatã cã s-a nãscut
o aºezare. Când se refereau la
ea, spuneau: mergem spre
„bacãu“. Astfel cã aºezarea a
devenit cunoscutã ca Bacãu. ªi
pentru cã acolo era farul
cãlãuzitor, a luat naºtere expre-
sia: ºi-a gãsit Bacãul, adicã a
ajuns la liman, cãlãuzit de
luminã. În jurul fântânii ºi a
opaiþului a luat naºtere o comu-
nitate, aceastã comunitate
reconstituitã, pentru o perioadã
a existenþei ei, de Sebi ªufariu
în „Cazul Zapata“. Însã aceastã
istorie nu explicã faptul pomenit
de mine: acea profunzime a
scriitorului din care ia naºtere
trama. Nu voi pomeni pluri-
valenþele simbolice ale fântânii,
izvorului ºi apei, ci doar pe ace-
lea ce se subîntind în substratul
acestui roman. Apa, izvorul are
trei aspecte simbolice aidoma
pretutindeni în lume: viaþa
(geneza), purificarea ºi resu-
recþia. Aceste trei aspecte
genereazã romanul ºi o analizã
amãnunþitã o poate demonstra.
Ceea ce duce la gândul cã, în
lãuntrul romancierului, se aflã
aceastã dorinþã a purificãrii ºi
regenerãrii lumii. Purificarea ºi
tãmãduirea lumii în general, a
lumii româneºti în special ºi, în
speþã, a lumii comunitãþii noas-
tre din urbea de la confluenþa
Bistriþei cu Siretul. Cãci cãu-
tarea lui Zapata ne dezvãluie
comunitatea pervertitã de anii
dictaturii comuniste, a poliþiei
politice ºi securitãþii (iatã una
dintre sensibilitãþile romanci-
erului, al cãrui personaj ia
numele revoluþionarului mexi-
can ucis prin trãdare, astfel cã
trãdarea devine unul dintre
filoanele cãrþii). Însã spaþiul
unei cronichete literare nu per-
mite o astfel de laborioasã
abordare, potrivitã mai degrabã
unui studiu. Astfel încât voi
merge direct la cea mai pro-
fundã simbolisticã a resurecþiei.
Cel mai puternic simbol al vieþii,
purificãrii ºi renaºterii este sân-
gele lui Iisus. Se spune cã Iosif
din Arimateea ar fi adunat
sânge curs din rãnile
Mântuitorului în potirul în care
acesta bãuse vin la Cina cea
de Tainã. Acest potir este con-
siderat de mulþi cercetãtori ca
fiind adevãratul Sfânt Graal.
Astfel cã fântâna pomenitã în
roman devine Omphalos,
buricul lumii, centru a lumii.
Dincolo de povestea din
roman, avem aceste simboluri
ce vorbesc nu doar despre
lumea noastrã, ci ºi despre
nãzuinþele profunde ale proza-
torului. 

Scris în trei stiluri diferite, cu
aplomb ºi vervã, cu atenþie
acordatã amãnuntelor, cu
schimbãri de planuri ºi uti-
lizarea mai multor tehnici nara-
tive, romanul „Cazul Zapata“ nu
este doar o realizare artisticã.
El pãtrunde în zona mai
adâncã a simbolismului, a aspi-
raþiilor nerostite, a mesajelor
profunde.   

Dan PERªA

Cazul Zapata. Umbra
cartierului cu fântânã
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„Raya and the last dragon“
(2021) este o animaþie fer-
mecãtoare, viu coloratã, cu
personaje memorabile ºi o
poveste antrenantã, inspiratã
din legendele culturii Asiei de
Sud-Est. Acþiunea se petrece
în fictivul regat Kumandra,
despre care aflãm cã în urmã
cu 500 de ani era un adevãrat
paradis unde oamenii trãiau în
armonie, împreunã cu cei mai
buni prieteni ai lor, dragonii de
apã. Dar a apãrut o forþã
maleficã Druun, care distrugea
totul în cale. Dragonii au luat
apãrarea oamenilor, dar Druun
reuºeºte sã transforme toate
fiinþele vii în piatrã. Sisudatu,
singurul dragon care a scãpat
de pedeapsã, reuºeºte sã-ºi
concentreze toatã magia într-o
nestematã ºi sã-l învingã pe
Druun. Revin toþi la viaþã, mai
puþin dragonii. 

Dupã 500 de ani, apare
prinþesa Raya, într-o lume
distopicã. Oamenii nu mai au
deloc încredere unii în alþii, iar
Kumandra este fragmentatã în
cinci regiuni. Nestemata este
pãzitã cu sfinþenie de tatãl
Rayei, „ªef“ Benja, cel care
conduce o þarã mai prosperã,
„Inima Dragonului“. Piatra
Dragonului este însã motiv de
discordie ºi urã, locuitorii celor-
lalte patru regiuni râvnind-o
pentru puterile ei magice. Raya
se afla la vârsta preado-
lescenþei când tatãl ei, având
vocaþia ospitalitãþii ºi visând de
multã vreme la împãcare, îi
invitã la o sãrbãtoare pe ceilalþi
patru suverani. Cu aceastã
ocazie, Raya o cunoaºte pe
Namaari, fiica Prinþesei Virana,
conducãtoarea Þãrii „Coada
Dragonului“. Cum cele douã
prinþese au minþi ascuþite,

vârste apropiate, gusturi ºi pre-
ocupãri asemãnãtoare, mânu-
iesc  cu abilitate spada ºi adorã
dragonii, se împrietenesc rapid.
Namaari îi destãinuie Rayei o
legendã care spune cã ultimul
dragon de apã, Marele Sisu, ar
fi în viaþã, dar doarme de
veacuri în albia unui râu.
Fermecatã de poveste, Raya o
conduce pe Namaari în locul
sacru unde era pãstratã Piatra
Dragonului. Dar Namaari
trãdeazã, încearcã sã fure pia-
tra, clanurile se atacã reciproc.
Se iscã o ambuscadã ºi piatra
se fãrâmã în cinci bucãþi,
fiecare dintre ºefii celor cinci
þãri obþinând câte o pãrticicã.
Odatã cu distrugerea pietrei
care le asigura de fapt tuturor
protecþie, se reactiveazã
Druun, care îi transformã pe
mulþi în statui de piatrã, inclusiv
pe tatãl prinþesei Raya, care se
sacrificã în favoarea fiicei, în
palmele cãreia strecoarã pietri-
cica fermecatã. 

Adevãrata aventurã abia
de-aici începe, odatã cu cãlãto-
ria, dupã ºase ani, a prinþesei
Raya, care porneºte în
cãutarea ultimului dragon Sisu
ºi a celorlalte patru fragmente
de piatrã, pentru a le uni ºi a

salva astfel lumea. La început,
singurul ei sprijin este animalul
ei de companie, simpaticul
Tuk-Tuk. Raya este acum o
tânãrã femeie frumoasã,
inteligentã, ambiþioasã, cutezã-
toare, dar are ºi defecte: e
rãzbunãtoare, suspicioasã,
rãzvrãtitã ºi singuraticã. Îl
gãseºte în mod miraculos pe
Sisu, care nu pare deloc puter-
nic. E un dragon de sex femi-
nin, drãgãlaº ºi cam naiv.
Sfiiciunea îi este treptat anihi-
latã de curiozitatea ferventã.
Ca model pentru Sisu, realiza-
torii s-au inspirat din mitologia
asiaticã a ºarpelui Naga.

Sisu este foarte frumos
desenatã, atât în forma sa ori-
ginalã de dragon, cât ºi atunci
când ia formã umanã. E per-
sonajul care dã un farmec spe-
cial acestei animaþii ºi pe care,
cu siguranþã, copiii îl vor îndrã-
gi pentru caracterul ei optimist,
prietenos, jucãuº ºi amuzant.
Uneori poate pãrea superficialã
ºi imaturã, dar de fapt este
foarte modestã ºi intuitivã. Are
daruri speciale pe care le va
folosi în beneficiul celor apropi-
aþi, mergând pânã la sacrificiul
suprem. Între ea ºi Raya se
leagã o prietenie pe viaþã ºi pe

moarte, ajutându-se reciproc
sã devinã persoane mai bune.
Am zis despre un dragon cã
este... o persoanã? Da, nu cred
cã am greºit, deoarece com-
portamentul lui Sisu are un
firesc uman.

Cãlãtoria întreprinsã de
Raya e desigur nu doar una
plinã de aventuri ºi de persona-
je comice ºi pitoreºti, ci ºi una
iniþiaticã, o cãlãtorie spre sine.
În final, Raya salveazã lumea,
dar se salveazã ºi pe ea însãºi,
cãci experienþele prin care
trece o conduc la concluzii de
acest fel: Este fundamental
curajul, dar niciodatã nu poþi
învinge rãul de unul singur;

Este foarte importantã familia,
dar nu trebuie neglijate nici pri-
etenia, credinþa, solidaritatea;
Un trãdãtor care îºi regretã
fapta se poate vindeca (reabili-
ta); Iertarea te poate ajuta sã
evoluezi spiritual; În spatele
unui aspect fizic dizgraþios sau
al unei deprinderi urâte de
multe ori se ascunde o dramã
din trecut. Mesaje de acest tip
sunt conþinute mai mult sau mai
puþin explicit în film; uneori se
topesc în acþiunea bogatã,
aspectele multiculturale,
aglomerarea de personaje ºi
trimiterile la socialul contempo-
ran. 

„Raya and the last dragon“
are mici defecte, dar este o ani-
maþie viu coloratã, cu efecte
spectaculoase ºi graficã minu-
þioasã. Mimica ºi vocile perso-
najelor au o expresivitate ieºitã
din comun. Animaþia nu e lip-
sitã de poezie ºi chiar dacã
intriga merge pe cãi deja bãtã-
torite, acþiunea fiind previzibilã,
iar aforismele stereotipe, textul
este bine scris, îmbogãþit de
invenþiile lexicale. ªi, cel mai
important, filmul este bogat prin
moralã: ne vorbeºte despre
pace ºi toleranþã, despre pri-
etenie ºi iertare, despre unitate
în familie ºi spiritul de sacrificiu,
despre comuniune ºi speranþã. 

O infuzie de optimism de
care mulþi avem nevoie, „Raya
and the last dragon“ ne ajutã sã
redescoperim unele dintre cele
mai nobile sentimente. 

„Raya and the last dragon“
(2021) este o producþie Disney
ºi a fost regizatã de Don Hall ºi
Carlos López Estrada, iar co-
regizori sunt Paul Briggs ºi
John Ripa. Scenariul este rea-
lizat de Qui Nguyen ºi Adele
Lim.

O bijuterie editorialã, Mãmici, tãtici ºi
puii lor cei mici, a vãzut de curând lumi-
na tiparului la editura piteºteanã
„Carminis“, graþie talentului ºi efortului a
douã creatoare de frumos – una mâ-
nuind, împletind, mângâind, jonglând,
rãsfãþând, dansând cu cuvintele – poeta
Passionaria Stoicescu; a doua
întãrâtând, împreunând, torcând, alin-
tând, fermecând, dansând cu culorile –
scenografa Mihaela Dinu-Piþigoi (mama
pãpuºilor de la „Aºchiuþã“), despre care,
din 25 octombrie 2021, vorbim, atât de
nedrept, la timpul trecut.

31 de poezii „de povaþã“, în care „ani-
malele cuvântã“, în ciuda interdicþiilor
impuse de corectitudinea politicã
(pesemne n-au ajuns încã în lumea lor,
numai oamenii, cã-s fiinþe cu raþiune,
s-au lãsat smintiþi atât de uºor!), despre

sfinþenia Familiei învestite cu darul de a
duce Viaþa mai departe! (Ce-o fi aºa de
greu de priceput?!)

Prin urmare, „familia-model“ descrisã
de neobosita scriitoare Passionaria
Stoicescu (binecuvântatã cu har nu
doar poetic, ci ºi pedagogic) e formatã
din „mamã, tatã ºi copii“, fie cã e vorba
de „ºerpi, ºi melci, ºi urºi, ºi cuci,/
pãpãdii ºi guguºtiuci,/ pupeze ºi piþigoi“,
adicã de „pãsãri, plante, animale,/ tot ce
viaþa scoate-n cale“. 

Taþii sunt gospodari ºi pricepuþi, sunt
responsabili cu treburile grele din
gospodãrie, de pildã, construiesc cuibul
familiei, dar se implicã ºi-n creºterea
copiilor, fac lecþii cu puiºorii, precum
severul Tatã Iepurilã („Azi la carte nu dai
zor,/ mâine uiþi de vânãtor/ ºi-ai s-ajungi
de pe rãzor/ fripturicã la cuptor“) care
uneori mai apeleazã ºi la metode azi
blamate („Chiar dacã-n belea mã bag,/
de urechi o sã te trag,/ sã se facã luuungi,
ciulite,/ altã datã sã þii minte!“). Muncã

educativã face ºi Privighetorul, care
„scuipã delicat safire“ cântându-le
puiºorilor „pânã spre albit de zori“, pen-
tru ca aceºtia sã nu uite cântecul ºi sã-l
transmitã, la rândul lor, „puilor ce-i vor
avea“. 

Mamele adunã ºi pregãtesc mâncare
pentru puii cei mititei, precum Piþiguºa
sau Pupãza, ori fac umbrele protec-
toare „pentru vânt ºi pentru soare“, pre-
cum doamna Pãpãdie, ori „îi spalã ºi-i
mângâie“ pe pisoiaºii „orbeþi ºi goi“, pre-
cum mama Mâþã. 

Vietãþile sunt descrise, vizual ºi audi-
tiv, cu ce au ele specific – Coþofana e
gãlãgioasã ºi hoaþã („iar eu mã trudesc/
sã le câââr-cârpesc!“), Cãprioara are
„ºold înalt ºi gleznã finã“, brotãceii
cântã-n cor, micii pãianjeni plutesc prin
aerul toamnei agãþaþi de firele de
funigei, „neamul lui Furnicã“ e „o armatã
foarte disciplinatã“ care luptã „pentru
muºuroi“, aºa cum Albina-Gospodina
trudeºte pentru întregul stup, Ghionoaia

bate „þaca-þaca“ în scoarþa copacilor în
cãutarea gândãceilor ºi viermiºorilor,
Cucul crescut în cuib strãin „plânge-n
frunze sã se-audã:/ – Cu-cu-cu-cu-s
pãrãsit,/ cu-cu-cu-cu ce-am greºit?“ 

Îndeletnicirile micilor fiinþe sunt ima-
ginate de autoare în funcþie de caracte-
risticile fiecãreia, de pildã, Licuriciul diri-
jeazã semaforul ºi þine lecþii de circu-
laþie rutierã melcilor „zevzeci“, alteori e
fotograf iscusit, „are-un blitz pentru
ºorici“ ºi îi imortalizeazã pe puii de mis-
treþ, ba uneori, când „ceru-i acoperit,/
nici tu lunã, nici tu stea“, lumineazã cu
„felinarul“ lui fereastra Bufniciorului,
cãruia îi e drag ca-n „nopþile târzii“ sã
„compunã poezii“.

De la formaþia didacticã a autoarei
vine nu doar aceastã pedagogie indi-
rectã sau mascatã, depistabilã în toate
cãrþile pentru copii semnate de
Passionaria Stoicescu, ci ºi permanen-
ta grijã de a „preda“ ceva nou, în cazul
de faþã de a explica la finalul poeziei
cuvintele presupus necunoscute copi-
ilor de o anumitã vârstã. 

Explozie de umor, de culoare, de
voioºie, dar ºi lecþie de viaþã – aºa aº
numi cãrþulia ce ar sta atât de bine pe
noptiera fiecãrui copilaº, mult mai
aproape de sufletul lui decât recile gad-
geturi cu care mulþi pãrinþi cred cã-ºi fac
fericite odraslele.

Violeta SAVU

Prietena ultimului
dragon de apã

Rodica LÃZÃRESCU

PPeennttrruu  mmããmmiiccii,,  ttããttiiccii
ººii  cchhiiaarr  bbuunniiccii!!
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În colecþia „Biografii“, apare
la Editura DPH volumul alcãtuit
de Gabriela Gîrmacea „Mihai
Eminescu – viaþa ºi opera“.
Autoarea mãrturiseºte: „Am
încercat în aceastã carte sã-l
apropii pe Eminescu de cititorul
contemporan, purtându-l prin
locurile pe unde a trecut ºi în
care s-a format, prezentându-i
pe oamenii pe care i-a cunos-
cut ºi raportând totul la epocã“.
Volumul poate fi util elevilor,
dar poate fi parcurs cu folos de
oricine vrea sã se familiarizeze
sau sã-ºi reaminteascã unele
dintre aspectele esenþiale
privind viaþa ºi opera lui Mihai
Eminescu. El poate fi ºi un ghid
pentru cei care vor sã studieze

mai în profunzime viaþa ºi
opera eminescianã, gãsind aici
reperele necesare. Informaþiile,
bine sintetizate ºi prezentate
uneori grafic, sunt uºor de par-
curs ºi asimilat. Se porneºte de
la „Primii ani“ ºi sunt prezentaþi
apoi anii de ºcoalã de la
Cernãuþi, se discutã despre
debutul publicistic, întâlnirea cu
teatrul, studenþia de la Viena ºi
Berlin, fãrã sã lipseascã întâl-
nirea cu Veronica Micle ºi anii
de gazetãrie. Un capitol este
dedicat fotografiilor autentice
ale poetului. În ce priveºte
opera, existã o sistematizare a
poeziilor grupate dupã speciile
genului liric cãrora le aparþin,
dar ºi una tematicã. Deoarece

istoria ocupã un loc important
în lirica eminescianã, sunt sem-
nalate „personalitãþile istorice
prezente în poezia eminesci-
anã“. Proza poetului face ºi ea
obiectul unei sinteze. La sfârºitul
cãrþii descoperim, într-un plic
lipit de copertã, un mic volum
conþinând unele dintre cele mai
populare poezii. Iatã o excelen-
tã recomandare de lecturã pen-
tru oricine, indiferent de vârstã
ºi de cunoaºterea vieþii ºi
operei eminesciene.  

„Numai poetul,
Ca pãsãri ce zboarã
Deasupra valurilor,
Trece peste nemãrginirea

timpului.“
Dan PERªA

Dragi copii, existã cãrþi ºi
pentru voi! Eu þin în mânã
douã frumoase volume
scrise anume pentru voi de o
scriitoare care îndrãgeºte
foarte mult copiii ºi poveºtile:
Irene Postolache. Una
conþine „teatru pentru copii“,
se numeºte „Cine-i hoþul?“ ºi
gãseºti în ea tot felul de
întâmplãri uluitoare ºi de per-
sonaje hazlii: vulpea ºi iepu-
raºul, Luluþã, Duþã, Cloºca,
Piticul Lene, Motanul

Babanul ºi Porumbiþa Biþa ºi
multe altele. Aceste piese
pot fi jucate pe scenã sau pot
fi citite de actori la teatrul
radiofonic pentru copii.
Cealaltã carte este de pove-
stiri, cu tot felul de poveºti
uimitoare ºi antrenante, pe
care sã le citiþi voi, copii,
dacã aþi învãþat deja sã citiþi,
sau sã le ascultaþi cu sufletul
la gurã, interpretate de
pãrinþii sau bunicii voºtri ori
chiar ºi de o veriºoarã mai

mare, dacã sunteþi încã la
grãdiniþã. Aceastã a doua
carte poartã titlul „Un iepuraº
cât o lingurã de mare“ (ºtiaþi
cã nu existã doar lei de
mare, ci ºi linguri de mare? –
ei, sper cã nu v-am încurcat
cu întrebarea asta!). Sunt
poveºti cu vrãjitoare, prinþi ºi
prinþese ºi cu împãrãtese ºi
dragoni ºi cu mâþe obraznice
ºi cai ºi babe ºi ce sã mai zic,
o sã aflaþi cum s-au pricopsit
popa, învãþãtorul, capul
cetãþii, femeile ºi copiii cu
câte un cap de cal ºi cum i-a
salvat Ion de vrajã. 

Dar Irene Postolache nu a
scris doar aceste cãrþi, ci
multe altele, între care
„Aiurilã ºi Lenevilã“, „Zme-
oaica ºi mãrgelele“, „Ursul
Vasilicã ºi îngheþata“, „Baba
hoaþa“ ºi, pentru aceste
cãrþi, a primit mari premii li-
terare: Premiul „Ion Creangã“
(Iaºi, 2016), Marele Premiu
la Concursul Naþional „Ion
Creangã“ (Iaºi, 2017) ºi
Premiul „Ion Creangã“ la
Festivalul Naþional de
Literaturã pentru Copii
„Zilele Creangã“ (Chiºinãu,
2020). (D. P.)

Multe sunt invitaþiile la lecturã în
recentul numãr al periodicului editat de
Ansamblul Folcloric „Busuiocul“.
Poezia este semnatã de Dan Sandu,
Val Mãnescu, Constantin Juncu,
Mihaela Gudanã, Mãdãlina-Andreea
Miron ºi George Roca, proza de Dan
Perºa (fragment din romanul în
pregãtire „B’est-ial“), eseul-cronicã, de
eminescologul ªtefan Munteanu, iar
traducerile, de Gigi Mihãiþã. Constantin
Cãlin reproduce prima parte dintr-un
„Jurnal despre Bacovia“. Însemnãri de
lecturã ori note de atitudine alcãtuiesc
Al. Melian, Grigore Codrescu, Elena
Petriman-Þarãlungã, Romulus-Dan
Busnea, Radu Ciobanu, Maria Bilþiu.
Medalioanele personalitãþilor bãcã-
uane, redactate de Cornel-Simion
Galben, îi au în atenþie pe Gelu
Ionescu, Blanche Adelstein, Victor
Stoleru, Apostu Panaitache-
Vultureanu, Ioan Ene-Mihail (Atanasiu),
Ion Ghelu-Destelnica, dar ºi pe Mihai
Ceucã. Sunt prezentate ºi trei reviste
bãcãuane: „Ateneu“, „Vitraliu“ ºi
„Bacoviana“. (Red.) 

O carte pentru toþi
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• Când simþi cã nu mai poþi,
retrage-te în copilãrie!

• Primele cuvinte pe care le-a
scris pãrinþilor au fost cele
de pe cruce.

• Pasãrea Phoenix a scriitoru-
lui este copilãria.

• Lenea spiritualã a omului de
astãzi este o lipsã de
respect faþã de efortul mile-
nar al naturii.

• Norocul nostru e cã dra-
gostea nu se predã în
ºcoalã. Am avea o obligaþie
în plus.

• Cãutãm minereuri la mii de
metri în pãmânt. ªi nu-l
scormonim cum trebuie pe
cel aflat pe bãncile ºcolii.

• Ucenicul valoros îºi pãrã-
seºte la timp maestrul.

• Greu se mai reparã educaþia
coºcovitã a unui popor.

• Gândul profund se cuvine sã
fie ºi clar.

• Inteligent este discipolul
care ºtie ce ºi cum sã
întrebe.

• Sã le facem copiilor noºtri
viaþa mai plãcutã, nu mai
comodã.

• Discoteca – noul templu al
tineretului de astãzi.

• Didactica trebuie sã fie un
imens tratat de iubire.

• Are ºi jungla pedagogia ei.
• Pentru multe buruieni din

noi, ºcoala nu reprezintã
niciun pericol.

• ªi totuºi, în om existã mai
mulþi nuferi decât nãmol.

• Cumpãrã-i copilului tabletã.
Dar ºi un cãþel.

• Între primul ºi ultimul sãrut al
unei idile existã o mare
diferenþã de temperaturã.

• Eºecurile repetate în dra-
goste duc ori spre viciu, ori
spre marea poezie. 

• Unele cãsnicii sunt niºte
comuniuni de abisuri para-
lele.

• Pe prima iubire nu o poþi
uita. Iar de ultima nici nu-þi
mai aduci aminte.

• Cei înºelaþi considerã iubi-
rea o eroare.

Vasile GHICA

Organizatori: Fundaþia „Pelin“ ºi Biblioteca Municipalã „ªtefan
Peticã“ Tecuci

• Concurenþii vor trimite câte 30 de aforisme, inedite, nepublicate
ºi nepremiate la alte concursuri. Lucrãrile vor fi prezentate pe o pa-
ginã nesemnatã. Pe altã paginã vor comunica: adresa electronicã,
poºtalã, telefon ºi un CV de maximum 50 de cuvinte.

Scriitorii/ epigramiºtii consacraþi sunt rugaþi sã trimitã câte 20 de
aforisme/10 epigrame pentru rubrica Hors concours a Antologiei.

• Expedierea lucrãrilor se va face în perioada 15 mai-15 iulie a.c., pe
adresele: vasghica@gmail.com,  fundatiapelin@yahoo.com

• Se vor acorda: premii, premii speciale, premii de excelenþã,
diplome, plachete, cãrþi ºi alte donaþii din partea unor publicaþii, edi-
turi, sponsori. (Intenþionãm sã realizãm o statuetã reprezentând
sigla „Festivalul Internaþional al Aforismului Tecuci“, care va fi
acordatã premianþilor. Pentru aceasta am lansat o sugestie artiºtilor
plastici din judeþul Galaþi.)

• Participanþii se pot înscrie pentru prezentarea unor referate
despre aforism/ epigramã, dar ºi a unor  amintiri, impresii (de la
ediþiile anterioare), interviuri, recenzii, pe care le vor trimite organi-
zatorilor pânã pe data de 15 iulie a.c.

• Conform tradiþiei, 250-300 de elevi îºi vor etala, în faþa scriito-
rilor invitaþi (cca 60), cunoºtinþele lor în materie de aforism.

• În program: sesiune de comunicãri, lansãri de carte,
prezentarea Antologiei Festivalului, ediþia a V-a, 2021, dezbateri,
gala elevilor, turnirul aforiºtilor ºi al epigramiºtilor, scurt concert de
muzicã clasicã

• Pentru „Gala laureaþilor“, premianþii vor pregãti câte 5 aforisme,
care vor fi citite în faþa publicului.

• Pentru întâlnirile cu publicul, premianþii ºi invitaþii de la
„Secþiunea aforism“ vor pregãti câte o serie de 15 aforisme.

• Invitaþii epigramiºti vor pregãti câte un grupaj de 5 epigrame/
catrene sau  8 distihuri.

• Întâlnirile cu publicul vor avea loc în ºcoli, biblioteci ºi sala de
ºedinþe a Cosiliului Local Tecuci. Premianþilor ºi invitaþilor le reco-
mandãm sã facã o autocenzurã a materialelor prezentate în faþa
asistenþei. 

• Organizatorii asigurã masa, cazarea ºi decontarea transportu-
lui (pentru distanþe mai mari de 200 de km). 

• În caz de lockdown, ediþia online va avea loc pe data de 7
octombrie  2022, începând cu ora 10.

Informaþii suplimentare: Vasile Ghica, tel. 0751.326.955

Preºedinte de onoare: Petru Dumitriu, diplomat
Preºedintele Fundaþiei: Doru-Eugen Pelin
Preºedintele Festivalului: Vasile Ghica

FFeesstt iivvaalluull     IInntteerrnnaaþþ iioonnaall     aall     AAffoorr iissmmuulluuii
EEddiiþþiiaa  aa  VVII-aa,,  TTeeccuuccii,,  66-77  ooccttoommbbrriiee  22002222

DDaarruurrii  ppeennttrruu  ccooppiiii



comentarii

iunie 202218

Sfidarea
mimeticului

Putem reþine pânã acum cã
Rimbaud face o falsã impresie.
Dã de înþeles sau de crezut cã
realizeazã tablouri. Cel mult
schiþeazã caricaturi unde chiar
excelazã, ca în „Balul spânzu-
raþilor“ (transcris în octombrie
1870; motivul pare preluat de
la parnasieni, probabil de la
Théophile Gautier, dar ne
putem gândi ºi la „Balada
spânzuraþilor“ a lui Villon,
inclusã în piesa „Gringoire“, de
Théodore de Banville):
„Smolitul, ciungul ºtreang
surâde!.../ Ai diavolului paladi-
ni/ Danseazã dans în oase
hâde,/ Scheletici, firavi
Saladini.// [...] Schilave paiaþe
dãnþuiesc stârnite;/ Negre orgi
tresaltã-n pieptul strãveziu:/
Jupâniþe fost-au, mândre,
îndrãgite.../ Se ciocnesc scâr-
bavnic drãgostind zurliu“ (ed.
cit., trad. N. Argintescu-Amza). 

Primele poeme au, într-ade-
vãr, mai multe elemente
descriptive decât opera ce va
urma. „Darurile orfanilor“ e un
text din decembrie 1869, dupã
ce Rimbaud împlinise abia 15
ani: „E beznã în odaie; se-aude
stins, în noapte,/ Un murmur
trist ºi dulce: doi þânci vorbesc
în ºoapte,/ Cu frunþile plecate,
de vise încã grele,/ Sub
perdeluþa albã ce tremurã pe
ele.../ – Afarã, pãsãrele se
strâng sã-nfrunte gerul –/ Aripa
le-amorþeºte, ºi-i sur deasupra
cerul,/ iar Anul nou, în fruntea
unui alai de ceþuri,/ Surâde
printre lacrimi ºi, dârdâind, tot
cântã...“ (ed. cit., trad. Petre
Solomon). Irina Bãdescu (ed.
cit.) crede cã, aici, „Rimbaud
amestecã reminiscenþe livreºti –
poezia «Enfants trouvés», de
François Coppée, un poem al
lui Jean Reboul care-i fusese
dat în clasã drept temã pentru
un exerciþiu de versificaþie la-
tinã – într-o descriere de fac-
turã hugolianã (cf. Victor Hugo,
«Les pauvres gens»)“. 

„Fierarul“ e din 1870 ºi e
inspirat de un episod istoric
(menþionat de poet sub titlul
„Palatul Tuileries, cam pe la 10
august 1792“), luarea cu asalt
a palatului Tuileries de cãtre
poporul din Paris (doar cã
mãcelarul istoric care îl inter-
peleazã pe Ludovic al XVI-lea
e înlocuit, într-o gravurã din
„Historire de la Révolution
française“ a lui Thiers pe care
poetul o cunoºtea, cu un fie-
rar): „Cu un baros gigantic în
mâini, cu fruntea latã,/ Cumplit
de beat ºi falnic, râzând cu
gura toatã –/ Asemeni unei
goarne – fierarul îi vorbea/ Lui
Ludovic-grãsanul (al ºais-
prezecelea)./ Din ochi fãr' sã-l
slãbeascã, îi azvârlea sãgeþi./
Mânjind aurãria sculptatã pe
pereþi,/ Glotimea dase buzna
prin uºile deschise./
Burduhãnosul rege pãlise rãu
– pãlise/ Ca un învins pe cale
la ºtreang sã fie dus“ (ed. cit.,
trad. Petre Solomon).
Fragmentele citate din niºte
poeme ce nu îl anunþã mai
deloc pe autorul „Corabiei
bete“, al „Vocalelor“ sau al

„Iluminãrilor“ sunt totuºi simp-
tomatice pentru perioada
aceea, fiindcã þin de prezenþa
obsedantã, în arierplan, a unor
scriitori pentru care descrierea
face parte din canoanele lite-
rare: Victor Hugo, istoricul Jules
Michelet, François Coppée.
Dupã aceastã observaþie, nu
mai este imposibil ca, pentru,
„Fierarul“, Rimbaud sã se fi
inspirat dintr-o ilustratã, cum
aminteam mai sus. Destul de
repede (de altfel, viaþa ºi opera
lui s-au petrecut sub inexplica-
bilul semn al urgenþei,
Rimbaud o va lua pe un alt
drum, orientat spre altceva,
fãrã sã înceteze a-i induce în
eroare pe contemporani. Se
observã cã în „Fierarul“ com-
pune tabloul, situeazã masele,
diferenþiazã ºi detaºeazã cele
douã personaje principale,
înseriazã planurile. În
„Adormitul din vâlcea“, am-
plasarea diverselor elemente
nu este fãcutã dupã regulile
clasice: fãrã planuri, fãrã
vedere de ansamblu, ci, dim-
potrivã, o focalizare progresivã
ce constrânge privirea sã
treacã de la peisajul ambiant la
soldatul întins, la faþa lui, apoi
la „mânile pe piept“, ca sã
descopere în sfârºit cã „sub
plãmânul drept/ Se cascã douã
gãuri roºcate ºi hidoase“ (ed.
cit.; trad., Petre Solomon). Nu
existã cu adevãrat niciun efect

realist, ci mai degrabã contem-
plarea animatã a unui cadavru
deja rece ºi rigid. De cele mai
multe ori, descrierea se rea-
lizeazã prin juxtapunerea
ansamblurilor, colorate ade-
sea, ºi de puþine ori printr-un
inventar minuþios al detaliilor. 

„La Cârciuma-Verde“, ce
pare cã vrea sã concureze
exactitatea unei picturi fla-
mande, se structureazã prin
câteva „volume“ (rotunjimile
fetei, jambonul, halba de bere)
ºi prin câteva ansambluri colo-
rate (verde, trandafiriu ºi alb,
auriu). Compoziþia nu
intenþioneazã sã descrie un
interior, cum lasã aparenþele
sã se înþeleagã, ci sã-l lase pe
cititor sã ghiceascã ori sã intu-
iascã bucuria pãgânã de a iubi,
a mânca ºi a bea. 

Poemele din 1872 vor
accentua rolul atribuit petei ºi
vor da liniei un loc preponde-
rent (un exemplu edificator:
„Rãzoare de amarant pânã/ La
atrãgãtorul palat al lui Jupiter“
– aici, o varietate de plantã,
amarantul, la Blaga, „amaran-
tul cu veºnicã floare“, devine o
patã ce antreneazã privirea
într-o perspectivã evazivã
pânã departe). S-ar spune,
riscând o generalizare, cã
Rimbaud posedã arta
economiei, a fragmentãrii ºi a
mobilitãþii. Prezentã în primele
poeme, aceastã artã îºi va da

adevãrata mãsurã ºi va înflori
în „Iluminãri“. Din acest punct
de vedere, nicio rupturã în
operã, ci o constantã ºi sigurã
continuitate. Asta provine, fãrã
îndoialã, dintr-un tip de com-
portament poetic, vizibil încã
de la începuturile sale literare:
spre deosebire de mulþi pictori,
Rimbaud nu acceptã pe...
pânza sa, pe pagina albã, o
lume de-a gata pe care el doar
ar recopia-o ºi nimic mai mult.
Demersul artistic este cu totul
invers: numeºte lucrurile ºi
odatã cu momentul numirii, ele
încep sã existe, în inteligibila
noutate a unei creaþii, iar
lumea se naºte: „butucii se ridi-
carã“, „castorii construirã“, „în
pãdure este o pasãre“...
Lumea rimbaldianã vine în
existenþã cu o prospeþime
absolutã, cu o ingenuitate fãrã
cusur; nu datoreazã nimic nici
tradiþiei, nici oricãrei convenþii
literare. Nu greºim deloc afir-
mând cã Rimbaud scrie cu
lucruri pure, aºa cum alþi pictori
picteazã cu culori pure. Poetul
ºtie ce evoluþie artisticã repre-
zintã o manierã ca asta ºi învaþã
încã din adolescenþa timpurie
sã vadã „-n capãt începutul“...
Dã atâtor lucruri noi aspectul
cu totul ºocant ºi seducãtor,
nemaivãzut înainte ºi dificil de
înþeles atunci, într-o culturã
poeticã a cantitativului ºi care
încã fãcea concesii cantitãþii ºi

explicitului, fiindcã orice ele-
ment este redus la esenþial, iar
esenþialul, la ireductibil. Se pot
identifica, spre exemplificare,
constante ale picturii lui
Cézanne la Rimbaud: ca la
marele pictor postimpresionist,
aparenþele formelor produse
de poet surprind în mare
mãsurã prin faptul cã el nu ne
spune ceea ce noi credem deja
cã ºtim despre lucruri, ci ceea
ce lucrurile au a ne spune ceva
despre structura lor simplã ºi
ascunsã. Am zice, perfect
organic, deºi unora li s-ar
pãrea stranie o asemena
asociere. Mai mult, aici se re-
veleazã unul dintre elementele
acestei „incoerenþe armonice“:
lui Valéry i-a fãcut mare
plãcere sã o întâlneascã la
Rimbaud („Înainte de Rimbaud
toatã literatura a fost scrisã în
limbajul bunului-simþ“).

Pentru a merge pânã la
capãtul acestei comparaþii pic-
turale, chiar dacã e oarecum
schematicã, fie-ne permis sã
credem cã Rimbaud atinge
impresionismul în câteva dintre
textele lui poetice, dar tinde, în
„Iluminãri“, spre un soi de
cubism: precum cubiºtii, poetul
introduce, în maniera unui
caleidoscop, exigenþa miºcãrii
ºi simultaneitatea punctelor de
vedere, ca în „Punþile“: „Ceruri
cenuºii de cleºtar. Un bizar
desen de punþi, unele drepte,
celelalte bombate, altele
coborând pieziº, în unghiuri pe
cele dintâi, ºi aceste figuri reîn-
noindu-se în celelalte ocoluri
luminate ale canalului, da,
toate atât de lungi ºi de uºoare
încât malurile, încãrcate de
turle, se coboarã ºi se micºorea-
zã. Câteva dintre aceste punþi
sunt încã încãrcate de ruine.
Altele susþin catarge, semnale,
fragile parapete. Acorduri
minore se încruciºeazã ºi se
întind; funii urcã râpe. Se
zãreºte o vestã roºie, poate ºi
alte costume ºi instrumente de
muzicã. Sã fie arii populare,
frânturi de concerte seniorale,
rãmãºiþe de imnuri publice?
Apa e cenuºie ºi albastrã,
largã ca un braþ de mare. – O
razã albã, cãzând din înaltul
cerului, distruge aceastã
comedie“ (Rimbaud, „Un
anotimp în infern. Iluminãrile“,
Buc., Ed. „Albatros“, 1979;
trad., Taºcu Gheorghiu). 

Arta rimbaldianã de a picta
nu se revendicã de la un
mimesis, ci de la voinþa de a
merge dincolo de aparenþe.
Dupã cele douã scrisori ale
„vizionarului“ – 13 mai 1871, lui
Georges Izambard, unde îºi
descrie situaþia ºi defineºte o
nouã poeticã; 15 mai 1871, lui
Paul Demeny, socotitã ade-
vãrata scrisoare a „vizionaru-
lui“, unde îºi precizeazã ºi
completeazã ideile din misiva
trimisã lui Izambard, Rimbaud
are revelaþia pe care Alfred de
Musset fie cã n-a înþeles-o
niciodatã, fie cã a neglijat-o:
„Existau viziuni dincolo de
voalul perdelelor: el a închis
ochii“.

Gheorghe IORGA

Arthur Rimbaud.
Feþele mitului
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N. 19 mai 1937, în comuna
Acmanghit, Cetatea Albã, Basarabia
(azi, Ucraina). Actriþã mânuitoare. Fiica
preotului Petru Solomon ºi a Galinei,
prezbiterã, a avut o copilãrie nefericitã, la
numai un an pierzându-ºi mama, peste
alþi doi fiind silitã sã plece cu familia din
calea rãzboiului. Refugiatã în Bacãu, la
familia profesorilor Nadyna ºi Constantin
Sturzu, deþinãtorul ziarului „Moldova“, nu
a mai putut beneficia de educaþia de care
se bucuraserã înaintaºii sãi, „originea
nesãnãtoasã“ barându-i calea ºi
împiedicând-o sã-ºi desãvârºeascã
studiile. Ciclul primar l-a început la
ªcoala de Fete Nr. 2 din Bacãu (1944-
1948; azi, „Constantin Platon“), la 9 ani
fiind premiatã pentru talentul artistic pro-
bat în rolul unui pitic din piesa „Albã-ca-
Zãpada“. Între 1948 ºi 1951 a urmat
ciclul elementar tot aici, fiind admisã apoi
printre elevele Liceului Teoretic de Fete
(1951-1954; în prezent, Colegiul Naþional
„Vasile Alecsandri“), pe care l-a absolvit
cu diplomã de maturitate. Catalogatã alã-
turi de tatã ºi de celelalte rude, în marea
lor majoritate preoþi, profesori, medici,
muzicieni, scriitori, drept „duºman al
poporului“, nu s-a putut înscrie la facul-
tate ºi nici nu ºi-a gãsit un loc de muncã
pânã în primãvara anului 1956, când
printr-o împrejurare de data aceasta
fericitã a aflat de concursul organizat de
Teatrul de Pãpuºi. Având, aidoma naºei
sale de botez, celebra cântãreaþã de
operã Zenaida Palli, talent, ureche muzi-
calã ºi dicþie foarte bune, a reuºit sã se
impunã în faþa comisiei ºi a fost angajatã,
dar cu un contract temporar, fiind plãtitã
din fondul nescriptic. A debutat în spec-
tacolul „Ursuleþii veseli“, care a þinut
afiºul mai multe stagiuni, timp de 33 de
ani evoluând apoi în zeci de roluri, uneori
ºi câte douã-trei în cadrul aceleiaºi mon-
tãri. Fiind, la acea datã, singura

pãpuºãreasã cu studii liceale, s-a inte-
grat cu destulã dificultate în colectiv, tre-
buind sã fure din mers meseria de la
colegii mai experimentaþi, dar dupã
numai un an participã la Cursul de spe-
cializare pentru actorii mânuitori, organi-
zat la Braºov, ºi, nu peste mult timp, la
un alt curs de 3 ani, fiind atestatã ca
instructor de Centrul de Perfecþionare a
Cadrelor, din Capitalã. Fãcând din
mânuirea pãpuºii o artã ºi o ºtiinþã, a
cãutat veºnic noi posibilitãþi de expri-

mare, obþinând efecte viu aplaudate de
micii spectatori ºi apreciate de criticii de
specialitate. A dat viaþã, între altele, unor
personaje din spectacolele „Gãinuºa har-
nicã“, „Pici mincinosul“, „Regina
Zãpezilor“, „Cei trei muºchetari“, „Inimã
de mamã“, „Voinicul din Carpaþi“,
„Punguþa cu doi bani“, „Doctorul
Aumãdoare“, „Capra cu trei iezi“, „Scufiþa
Roºie“, „Întâmplãri dintr-un album“, „Cinci
sãptãmâni în balon“, „ªcoala iepuraºilor“,
„Dãnilã Prepeleac“, „Hai sã râdem împre-
unã“, „Guliver în þara pãpuºilor“,
„Aventurã proverbialã“, „Cum poþi sã dai
de dracu“, „Fata moºului ºi fata babei“,
„Iancu Jianu“, „Aladin ºi lampa ferme-
catã“, „Hercule ºi merele de aur“, „Urâtul
pãmântului“, „Grãdina poveºtilor“, „Brun
racheta cosmicã“, „Harap-Alb“,
„Dumbrava minunatã“, „Balada anilor
’70“, „Paºi în circulaþie“, „La’ pe mâine“,
„Fram, ursul polar“, „Lupul cu cizme“,
„Motanul încãlþat“, „Eu, tu, el ºi un ele-
fãnþel“, „Aventurile popândãului Pop“,
„Cenuºãreasa“, „Fabule pe portativ“,
„Povestea porcului“, „Kaima“, „Leul pe
catalige“, „Muzicanþii veseli“, „Aventurile
lui Lagarder“, „Vasilache ºi Mãrioara“,
„Fantezii“ etc. 

„Fantezii“, în regia regretatului Petru
Valter, a rãmas un spectacol de referinþã,
fiind distins, în 1975, cu Premiul
Asociaþiei Internaþionale a Teatrelor de
Copii ºi Tineret la Festivalul Teatrelor
pentru Copii ºi Tineret de la Piatra-
Neamþ, ample ecouri peste hotare având
ºi în urma turneului întreprins în

Iugoslavia (1977, împreunã cu „Harap-
Alb“) ºi Polonia (1980). O reuºitã expe-
rienþã polonezã mai avusese în anul
1973, cu „Fata moºului ºi fata babei“,
spectacol itinerat, de asemenea, în
Albania (1971) ºi în Italia (1974, 1976), în
timp ce cu „Varietãþi“ ºi „Cum poþi sã dai
de dracu“ s-a bucurat de aprecierea juri-
ului Festivalului Teatrelor de Pãpuºi de la
Békéscsaba ºi a publicului din Ungaria
(1970). Pentru rolurile Împãrãteasa
(„Inimã de mamã“) ºi Maimuþa („Întâm-
plãri dintr-un album“) a primit premii din
partea instituþiei, iar pentru Spânul
(„Harap-Alb“) a fost rãsplãtitã cu Premiul
de interpretare al Festivalului „Ion
Creangã“ al Teatrelor de Pãpuºi,
Animaþie ºi Marionete de la Bacãu. În
septembrie 1959, Televiziunea Românã
a preluat ºi transmis spectacolul cu piesa
„Kaima“, la reuºita cãruia ºi-a adus o
importantã contribuþie. 

A colaborat foarte bine cu regizorul
Petru Valter, dar ºi cu alþi directori de
scenã, între care îi amintim pe Matei
Rabinovici, Radu Popovici, Dumitru
Lazãr Fulga ºi Mihai Pascal, la rândul ei
montând numeroase spectacole cu for-
maþiile artistice de amatori, instruind zeci
de educatoare ºi sprijinindu-le sã punã în
scenã piese pentru copii. Rãsplãtindu-i
strãdania de decenii, în 2008, cu prilejul
Zilei Mondiale a Teatrelor de Marionete,
Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Vasile
Alecsandri“ (actuala denumire a
Teatrului de Animaþie „Licurici“) i-a oferit
Diploma de Excelenþã pentru perfor-
manþele sale actoriceºti pe scena insti-
tuþiei. 

O viaþã dedicatã Thaliei ºi copiilor, ce
va fi reflectatã pe larg în volumul de
memorii la care lucreazã, intitulat, deloc
întâmplãtor, „Coºmarul îndulcit de vise“.

Cornel-Simion GALBEN

Personalitãþi bãcãuane
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Romanul lui ªtefan Ghioc
Pãmânt miraculos (Nãsãud,
Editura „Wald Press“, 2021) a
fost lansat pe 25 mai, la Moineºti,
în cadrul unei întâlniri de la
Centrul Cultural „Lira“ – o nouã
ºansã de a cunoaºte un alt
moineºtean cu veleitãþi literare. 

Textul poate fi definit drept un
roman de dragoste mai degrabã,
o poveste despre visul, creºterea
ºi moartea unei iubiri. Aceastã
evoluþie a ideii despre iubire este
reflectatã pe deplin de cadenþa
lentã, eteratã, pe care o iau la
început rândurile, în comparaþie
cu ritmul febril, pulsant al
ultimelor zeci de pagini.

Cartea începe cu împletiri
magnetice ale straturilor ce com-
pun portretul iubitei – o pasiune
consumatã, în prima parte, în
imaginaþia protagonistului, ca un
flux ºi reflux interior, pentru care
iubita este „o cunoscutã veºnic
plinã de mister ºi de un farmec ce
nu mi-l puteam închipui existând
între douã fiinþe“. Pagini întregi
sunt substituibile, în prima parte,
unui poem în prozã, închinat
iubirii – nu-i de mirare, aº spune,
din moment ce am aflat cã
autorul ºi-a fãcut debutul literar
ca poet.

Peisajul ce-i defineºte univer-
sul existenþial eroului cãrþii ºi
care-i poartã paºii în lungi plim-
bãri devine o transfigurare a chi-
pului iubitei. Este un peisaj de
basm, mai ales prin evocarea
anilor copilãriei, în care Florin ºi
Iulia se simþeau, în mijlocul
pãdurii ºi pe dealurile oraºului
natal, ca un Hansel ºi Gretel,
ocrotiþi de zâna bunã, tuºa Maria,
ºi vrãjiþi de basmele unui pustnic,
vieþuitor al acestor meleaguri,
poreclit de copii „Statu-Palmã-
Barbã-Cot“. De altfel, natura

acestui loc devine un supraper-
sonaj, ca spaþiu simbolic la care
se raporteazã permanent cei doi
îndrãgostiþi. Acesta poartã în el
atât semnele fericirii („ghicite“,
spre exemplu, în explozia coloris-
ticã a frunzelor tomnatice, în
razele neaºteptat de blânde ale
toamnei), cât ºi pe cele ale
eºecului (anticipat de semnele
premonitorii, spre exemplu, date
de moartea unui plop numit
„Moºu“). Ca trãitori în acest
spaþiu, nu putem sã nu
recunoaºtem, în paginile pline de
solaritate ale descrierilor de
naturã, dealurile pitoreºti ale
Moineºtiului, cu pãduri, izvoare ºi
apusuri rãvãºitoare – mãcar prin
referinþa la tablourile lui Luchian
sau prin prezenþa sondelor.

Tânãrul profesor de chimie
Florin îºi dedicã timpul acestui
cult al iubirii „in absentia“, închi-
nat talentatei pianiste Iulia,
îndelung plecatã, graþie turne-
elor. Aceastã iubire îi este ali-
mentatã perpetuu de amintiri ºi
de decorul familiar al casei
pãrinteºti al fetei – un conac
vechi, între dealuri, îngrijit de tuºa
Maria – ca un Pip, din „Marile
speranþe“ ale lui Dickens. Fie cã
este vorba de o notã de pian, de
ecoul unui jurãmânt din copilãrie,
de albastrul ireal al ochilor ei ori
de primul sãrut, iubirea pentru ea
se autoalimenteazã, fãcând din
protagonist un solitar ºi un
neînþeles. Chiar ºi confruntarea
cu un presupus rival (fotograful
Cristian Drãgan) se consumã în
absenþa Iuliei, angrenând noi va-

luri ale sentimentelor pentru ea.
Un astfel de personaj masculin,
trãind stoic ºi în recluziune, cu
pasiuni puternice ºi construin-
du-ºi o lume interioarã, populatã
de trãiri complexe, agãþate de ful-
guraþia unui gest sau de un
cuvânt al celei iubite, aminteºte,
pe alocuri, de protagoniºtii
romanelor lui Thomas Mann.

Dupã primele optzeci de pa-
gini însã, se produce ºi „ruptura“
acestei simfonii compuse de un
singur îndrãgostit, prin apariþia
concretã a Iuliei. Ea este eviden-
tã ºi la nivel compoziþional, prin
alternanþele bruºte dintre per-
soanele narative I ºi a III-a. Dacã,
pânã aici, ºi în ultima parte a
romanului, dominã perspectiva
narativã a lui Florin, pentru câte-
va pagini este evidentã o frac-

turã, din acest punct de vedere,
putând fi „auzitã“ ºi vocea Iuliei,
preþ de câteva pagini. Personal,
aº fi considerat cã s-ar fi realizat
un echilibru narativ ºi compozi-
þional deplin dacã acest palier al
cãrþii ar fi fost mai mult speculat.

Cititorul gãseºte ici-colo arun-
cate „ancore“ prin care finalul
este anticipat ori avertismente pe
care protagonistul este lãsat sã le
decripteze: „Dar omul gãseºte
plãcerile în manifestãrile natu-
rale, iar înþelepciunea devine o
rara avis ca ºi pasãrea Phoenix.
Sunt puþini oameni care în sim-
plul fapt de a fi sãnãtos ºi a putea
munci pentru a trãi îºi gãsesc feri-
cirea. Toþi umblã dupã himere, îºi
propun o sutã de lucruri dupã
care aleargã apoi cu limba
scoasã ºi, dacã reuºesc doar sã
se apropie de ele, se culcã
liniºtiþi. Superficialitatea este
boala cea mai grea la ora actu-
alã“ (pp. 112-113).

Povestea de dragoste dintre
cei doi, în planul concretului, se
desfãºoarã cu rapiditate, cu
scene de fericire intensã sau de
incertitudini profunde. Spre final,
protagonistul pare atras, într-un
ritm alert, fãrã drept de alegere
sau rãgaz de meditaþie, cãtre sa-
tisfacþia temporarã a logodnei,
cãsãtoria secretã, moartea ful-
gerãtoare a celei ce i-a fost ca o
mamã, adulterul cu Emilia ori
accidentul Iuliei. Iubirea nu mai
este rãspunsul dat zbuciumului
sãu interior, ci o pendulare între
„Philia“ – iubirea purã, spiritualã,

pentru Iulia – ºi „Eros“ – iubirea
teluricã, ilogicã, dar deopotrivã
de acaparatoare, pentru Emilia.

Simfonia dintru început devine
un refren dezacordat, Florin fiind
ireversibil rupt din cuibul reveriilor
anterioare despre iubire ºi arun-
cat în fluxul incontrolabil al vieþii.
În tot acest tumult pe care îl ia
destinul sãu, regãsim ºi reflecþiile
asupra existenþei, prin care per-
sonajul principal îºi defineºte
cãutãrile în faþa cititorului: „Sun-
tem niºte beculeþe aprinse pentru
câteva clipe dintr-un semnal lumi-
nos adresat universului, un semn
de întrebare sau de exclamare
care dureazã de mii de ani.
Indivizii pier, dar mesajul se
transmite ºi toate punctele lui se
întrepãtrund mai mult decât
putem crede sau spera vreodatã“
(p. 184). 

Este acesta ºi punctul în care
ambivalenþa naturii, prin semnele
degradãrii, de aceastã datã, influ-
enþeazã destinul lui Florin,
sfâºiindu-i sufletul ºi destrãmân-
du-i visul de iubire. Stâncile devin
acum capcanã pentru iubitã,
aruncând-o în hãu ºi confirmând
temerile tatãlui acesteia, care era
convins cã oamenii locului –
aºadar, ºi Florin – sunt înzestraþi
cu o forþã distructivã, cu o „putere
maleficã“. Un blestem al unei alte
Iulii din trecut, o primã iubitã ºi
mamã uitatã a protagonistului,
dispãrutã prea devreme, pare a
se împlini prin reuniunea necon-
simþitã dintre fiica sa ºi acest
orfan.

Romanul are, prin urmare, un
final nefericit pentru cei doi îndrã-
gostiþi, dar, pânã la urmã, este o
poveste despre viaþa unei iubiri,
cu toate anotimpurile ei, aºa cum
peisajele ce o însoþesc pretutin-
deni par sã o evoce. 

Alina PISTOL

Pãmânt miraculos
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Se pare cã ºi un mare rãzboi,
nu numai o mare iubire, este un
proces de autosugestie pentru
protagonistul romanului Ultima
noapte de dragoste, întâia noapte
de rãzboi. La un moment dat,
ªtefan Gheorghidiu are impresia
cã va da o micã bãtãlie „în stil
mare“, dar ceea ce s-a întâmplat
dupã ieºirea României din neu-
tralitate vine sã-i infirme aºtep-
tãrile. La începerea executãrii
primului ordin de luptã, ostaºii
noºtri se încoloneazã cu zgomot,
asemenea unei turme neorân-
duite, de strânsurã, ºi se
îngrãmãdesc unii într-alþii. Nici nu
mai ºtiu cum îi cheamã cu livretul
militar în mânã (las’ cã ºi foarte
mulþi erau analfabeþi), unul dintre
ei mormãind cuvinte de neînþeles:
„– Dar tu cine eºti?... în ce grupã
eºti?/ – Nu... nu... eu... sã...“

Toþi au trupurile inerte ºi,
miºcaþi cu greu de comandant din
loc în loc, stau acolo unde sunt
puºi, sleiþi de puteri. De altfel, ºi
ofiþerii au vocile neclare ºi gân-
durile confuze. Nimeni nu se mai
gândeºte la duºmani sau, chiar
dacã se gândeºte la ei, îºi imagi-
neazã doar moartea care i se va
hãrãzi din partea acestora. Cu
totul resemnat, sublocotenentul
Gheorghidiu este sigur cã va muri
ºi sperã sã poatã îndura rãnile
care îi vor sfâºia trupul. Singura
necunoscutã care îl frãmântã
este cauza decesului inevitabil:
glonþ, baionetã sau explozie de
obuz. „ªtiu atât de bine cã voi
muri în noaptea asta, încât mi-e
absolut indiferent pericolul locali-
zat“ – îi vine, în sfârºit, un gând
consolator.

Desemnarea patrulelor de si-
guranþã pe flancuri este inutilã,
deoarece componenþii acestora
nu vor sã execute ordinul de a
asigura o zonã de tampon în faþa
unui eventual atac, din fireasca
teamã de duºman: „Numesc
oamenii, dar nimeni nu se
desprinde. Alerg ºi îi zgudui, trimi-
þându-i în noapte, dar nu se duc,
sleiþi, decât trei paºi ºi continuã sã
meargã apoi târât, alãturi de noi.
Renunþ... Fie ce-o fi“. Precum în
Þiganiada, ar fi avut ºi ei nevoie
de o altã trupã, care sã le asigure
protecþie ºi pazã, ca un fel de
patrule ale patrulelor. Lumea este
dezorientatã total, ce-i drept, pe
timp de noapte (întâia noapte de
rãzboi), având loc astfel de dia-
loguri orbeºti: „– Unde sunteþi, de
aici: înainte... înapoi?/ – Pãi nu
ºtim unde sunteþi dumneavoas-
trã.../ – Mã, care are o izmanã... o
cãmaºã albã... Puneþi-le pe
spate, ca sã ne mai lãmurim
puþin“. Este mai greu ºi puþin ilar
sã fie puse pe spate asemenea
mijloace de semnalizare, indis-
pensabile totuºi. 

Desigur cã toþi ostaºii au
izmene, sau cel puþin aºa ne
închipuim, deoarece, pentru
doamnele din înalta societate în
refugiu, avea mare cãutare doar
postavul, pentru croirea de haine
la modã. În acest sens, fãcând un
comentariu la romanul sadove-
nian Strada Lãpuºneanu, Camil
Petrescu se arãta necruþãtor faþã
de iresponsabilitatea existentã în
refugiul moldav: „În timp ce
oamenii de rând mestecau
pãmântul îngheþat al munþilor cu
sângele lor, Iaºul, cu strada
Lãpuºneanu, oferã cele mai
ruºinoase spectacole. Desfrâul e
fãrã reþinere, întreþinut de rechi-
ziþii, din depozitele armatei nutritã
cu mazãre, cu gãrgãriþe, iar

femeile se îmbracã cu fantezie,
din postavul soldaþilor, lãsaþi goi
iarna pe dealurile patriei“.

Dar, gata, zarurile au fost arun-
cate, adicã se aude primul rãpãit
în noapte, iar efectul este dezas-
truos, de panicã profundã. De
spaimã, tot regimentul a fãcut
stânga-mprejur (ba poate cã,
neregulamentar, ºi dreapta-mpre-
jur) ºi este numai bun sã o ia la
goanã nebunã. Din fericire, ostaºii
se opresc, dar nu la comenzile
disperate ale comandanþilor, ci din
neputinþa lor de a mai fugi, aºa
sfârºiþi cum sunt. În astfel de
condiþii, se reia marºul, „târât ca
dupã mort“. Un moment de
spaimã îl constituie vederea unui
„vultur uriaº de foc, pe care nu-l
poþi privi, ca pe discul soarelui“,
când toatã lumea aºteaptã sfâr-
ºitul apocaliptic. Nu existã nicio
diferenþã între aceºti martori ocu-
lari ºi prezicãtorul Nostradamus,
care, cu patru secole în urmã, nu
avea cum sã descrie cumplita
arãtare, din simplul motiv cã ea nu
se inventase încã. Cauza o con-
stituie faptul cã, la pregãtirea teo-
reticã, nimeni nu explicase tru-
pelor cum aratã o rachetã. 

Oricum ar fi, sfârºitul lumii este
parcã mai uºor de suportat atunci
când ºtii cã vei pieri odatã cu
toatã suflarea. Dar, dacã este
vorba sã scape alþii, iar tu sã pieri,
în momentul în care auzi primele
gloanþe cã îþi ºuierã pe la urechi,
atunci apocalipsa trãitã în mod
individual este ºi mai acutã. „Cum
planeþii toþi îngheaþã ºi s-azvârl
rebeli în spaþ“ (Eminescu,
Scrisoarea I), aºa ºi „oamenii se
aruncã disperaþi în ºanþurile
ºoselei“. Ei „vârã numai capetele
sub podeþele din dreptul caselor,
lãsând trupurile afarã, ca niºte
struþi. Îi strig pe nume pe câþiva
din ei, dar e de prisos. Rãmân în
picioare pe ºosea ca sã le arãt cã
nu e nimic, cum gustã pãrinþii din
doctorie, ca sã încurajeze copiii
s-o ia“. 

Singura soluþie – nemedica-
mentoasã ºi deloc tranchilizantã –
care rãmâne la îndemâna coman-
dantului este sã aibã puterea de
a-i trage de picioare pe toþi afarã
de sub podeþe. Fiinþele panicate
vor ieºi cu greu de acolo, doar
atunci când se vor convinge cã
gloanþele vin tot mai rare ºi cã ele
lovesc nu neapãrat în oameni, ci
izbesc la întâmplare, oriunde în
jur: în copaci, în praful drumului,
în garduri. Ce mult le-ar prii
înspãmântaþilor noºtri rãzboinici
sã existe prin preajmã niºte
ºãnþuleþe, ca pentru scurgere de
apã, acoperite, ici ºi colo, cu
ramuri ºi frunziº ºi întãrite cu
pãmânt, ca de un lat de palmã!
Mã refer la ceea ce purta numele
de „tranºee“ de pe „fortificaþia“
Vãii Prahovei, între Buºteni ºi
Predeal. Încã din primul paragraf
al romanului, aflãm cã despre

acestea vorbeau cu respect par-
tidele politice, oamenii din
Parlamentul þãrii ºi ziariºtii.  

Un alt moment de groazã prin
care trece trupa greu încercatã în
întâia noapte de rãzboi îl consti-
tuie auzul unui tropot, ca de
escadroane în galop, venind furi-
bund înspre ea. ªi acesta este un
(bun) prilej de a se relua exerciþiul
tactic împrumutat de la struþ, de a
se ascunde în ºanþurile ºoselei.
Sublocotenentul Gheorghidiu
realizeazã, dupã felul în care se
înainteazã spre ei, într-o fugã dis-
peratã, cã nu sunt inamicii, ci
camarazii din unitãþile de avan-
gardã, care se retrag de-a valma,
invocând un inexistent ordin de
retragere. La ordinul real dat sol-
daþilor din plutonul sãu – reveniþi
în fire, când ºi-au dat seama cã
sunt alþii mai slabi de înger decât
ei – de a fi bãgatã baioneta în cine
vrea sã se retragã mai departe,
românii fugari se înmoaie, aleg
soluþia cel mai puþin periculoasã ºi
se opresc. ªtiu ei ce înseamnã
baioneta româneascã: auziserã
pe politicieni vorbind despre tunuri
care nu pot sã reziste baionetei
româneºti. Astfel, s-a curmat în
faºã, din fericire, izbucnirea unui
posibil rãzboi civil (de fapt, tot mi-
litar) româno-român, deºi scene
fratricide involuntare se vor pe-
trece mai târziu, când se vor auzi
avertismente de genul: „– Pãziþi...
trag ai noºtri în noi... pãziþi!“ sau
„– Sã nu mai tragã artileria noas-
trã... sã nu mai tragã artileria
noastrã! urlã disperatã toatã
lumea“. Dar cine poate sã mai
audã ceva, în buimãcealã ºi în
zgomotul asurzitor?

Doar venirea zorilor mai poate
liniºti oarecum spiritele încinse.
Descurajantul ordin „– Înainte,
înainte!“, emis de sublocotenent
pentru pluton, este dat din mers
de-a-ndãratelea. Cu sabia scoasã
(între timp, pierduse pistolul, în
condiþii neclare), la ºapte paºi
înaintea subordonaþilor, coman-
dantul se aseamãnã unui ºef de
muzicã militarã la defilare. O ast-
fel de înaintare este strategicã,
pentru cã, altminteri, comandantul
nu este sigur cã ordinul i se exe-
cutã. În plus, trebuie sã-i strige pe
nume pe subordonaþi, pentru a-ºi
întãri comanda. Plecat sã-i caute
pe cei care au dat bir cu fugiþii, lui
Gheorghidiu i se întâmplã o
scenetã neaºteptatã, atunci când
un alt ofiþer român îi pune mâna în
gât ºi îi declarã sec faptul cã este
prizonier. Totul ar fi comic în ceea
ce descrie Camil Petrescu, de nu
ar fi jalnic. 

Dacã tot veni vorba despre
defilare, trebuie amintit faptul
interesant cã plutonul lui
Gheorghidiu va asista cu uimire la
o frumoasã paradã a inamicului,
înainte ca acesta sã declanºeze
asupra lui atacul nimicitor descris
în capitolul „Ne-a acoperit pãmân-
tul lui Dumnezeu“: „Se opresc, se

strâng unii lângã alþii aliniaþi, fac
stânga-mprejur, apoi se încolo-
neazã ca la un marº de defilare.
Un superior loveºte în ei, din când
în când, cu un baston sau cu o
cravaºã. Probabil cã vor sã se
socoatã în curtea cazãrmii./ Pe
urmã, într-adevãr, acest «superi-
or», spre neîntrerupta noastrã
nedumerire, stând cu spatele la
noi, primeºte defilarea trupei,
care, de unde suntem noi, pare ºi
mai automatã cu pasul ei întins.
La sfârºit, se opresc în picioare,
pe dâmbul care mãrgineºte
podiºul, aliniaþi, cu faþa la noi.
Pare-se cã, tot la comandã apoi,
în stânga ºi în dreapta rândului,
din golul nesfârºit de dincolo (care
ar putea cuprinde orice posibili-
tãþi) apar sus ºi se aliniazã, unul
câte unul, alþi soldaþi“. 

De partea românã, comanda
colonelului pentru încolonare (cã
pentru asta este... colonel) nu are
nimic militãresc în ea, aceasta
fiind parcã datã de un viitor
brigadier de C.A.P. („– Haideþi!“).
La capãtul zilei, ordinul rostit de
colonel este urmãtorul: „– Nu
pãrãseºte nimeni poziþia, dormiþi
mai bine, cã la noapte cine ºtie ce
se întâmplã. Mai rugaþi-vã ºi voi la
Dumnezeu!“ Neîndoios cã i s-au
rugat toþi binecredincioºii creºtini,
dar un urmãtor capitol se va numi,
deloc pe mãsura celor aºteptate
de Sus, „Ne-a acoperit pãmântul
lui Dumnezeu“. Mã opresc aici cu
descrierea primei zile de luptã
dupã declararea rãzboiului, pen-
tru a pãstra un fel de regulã a cla-
sicismului, cu unitate de timp, de
loc ºi de acþiune (am vãzut ce fel
de acþiune...). „Un rãzboi de
oameni necãjiþi ºi meºteºugari
trudnici“ va fi ceea ce va urma. 

În acest timp, oamenii din
Parlament dãdeau asigurãri þãrii
cã „suntem bine pregãtiþi“, cã
„armamentul a fost pus la punct“,
iar anumite voci susþineau cu
resposabilitate cã suntem gata
„pânã la ultimul nasture, pânã la
ultimul cartuº“. Aberaþiile susþi-
nute în vagonul de tren de cãtre
deºteptul avocat Predescu, fost
deputat, constituie un exemplu de
rãspândire a ideilor demagogice
inculcate de oamenii politici.
(Când eram copil, eu însumi am
auzit din gura veteranilor, nu
numai a acelora din Primul Rãzboi
Mondial, cã românii erau neîntre-
cuþi în lupta la baionetã.) În pri-
vinþa pregãtirii tehnico-tactice, am
fi avut capacitatea de a cuceri
orice poziþie inamicã, oricât de ire-
alizabil ar fi pãrut acest lucru. Or,
în romanul Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte de rãzboi
este ilustrat felul în care coman-
danþii aruncã în luptã efective fãrã
niciun discernãmânt ºi cum artile-
ria nu-ºi sincronizeazã acþiunile
cu infanteria („statul nostru major
se informeazã, pare-se, numai de
la oamenii noºtri de la aprovi-
zionare, când se duc înapoi dupã

ceai ºi fasole...“). Ordinele se bat
cap în cap, iar obuzele, chiar dacã
nu sunt neapãrat ale noastre, se
sparg în capul ostaºilor: „Atunci
au vãzut un obuz care i-a retezat
capul lui A Mãriei... ºi fugea, aºa
fãrã cap, dupã dumneavoastrã,
domnule sublocotenent./ – A mers
ca la vreo patru-cinci paºi ºi pe
urmã a îngenuncheat ºi a cãzut“.
Unde nu-i cap...

Nu în ultimul rând, presa îºi va
avea partea ei de vinã, în timpul
rãzboiului propriu-zis, deoarece,
în agitaþia creatã, va accepta sã
difuzeze minciuna ºi impostura.
Se dau comunicate redactate
într-un stil foarte sibilinic ºi gran-
dilocvent („Lupte vii, bombarda-
ment intens“, „atacuri puternice în
regiunea cutare“), nescriindu-se
niciun cuvânt despre retragere
sau despre înfrângere. Or, numai
comparând conþinutul a douã
comunicate te poþi lãmuri asupra
situaþiei reale din teren: „«Pe
înãlþimile din pasul Rucãrului au
loc vii lupte de infanterie», spune
un comunicat, [...] iar a doua zi,
între alte puncte: «Inamicul a ata-
cat puternic poziþiile noastre de la
sud de Dragoslavele». Dacã ºtii
cã între Rucãr ºi sud de
Dragoslavele sunt ºapte-opt kilo-
metri, atunci ºtii ºi cu cât s-au
retras trupele noastre, de ieri
pânã azi, iar dacã nu, crezi cã nu
s-a întâmplat nimic“. Pe de o
parte, existã o dezinformare
internã, în rândurile populaþiei
civile, pe de altã parte, existã o
neîncredere în sursele strãine,
prezentã printre ofiþeri. Înainte de
a-i fi acoperit pãmântul lui
Dumnezeu, ªtefan Gheorghidiu le
citeºte colegilor, dintr-un ziar ger-
man cãzut pradã, despre dezas-
trul de la Turtucaia. Numai cã
ºtirea nu este crezutã, unul dintre
ei strigând indignat: „– Adicã voi
credeþi prostiile alea despre
Turtucaia? E congestionat de
mânie. Credeþi toate prostiile
nemþeºti?... ªi pleacã aproape
întorcându-ne spatele“.

„– Cine ar fi crezut? aruncã
unul ºi toþi tac gândind la fel abã-
tut“, iar noi, dupã un veac, gândim
la fel de abãtuþi. Cine este de vinã
pentru aceastã stare de lucruri?
Aproape toatã lumea, în afarã de
soldaþi, de aceºti „câini ai pãmân-
tului“, care îndurã inuman ºi îºi
acceptã soarta cu o resemnare
tristã, dureroasã. Faþã de ei – slab
pregãtiþi, prost hrãniþi ºi jalnic
echipaþi –, sublocotenentul
Gheorghidiu are sentimentele
cele mai frãþeºti ºi mai tandre,
exprimate astfel: „Aº devasta un
muzeu, aº jefui o bisericã pentru
cei pe care-i vãd, cu ochii lor
frumoºi ºi credincioºi de câini
osândiþi, lângã mine“ sau
„Încolonãm frumos aceºti o sutã ºi
ceva de oameni, fãcuþi dar þãrii“.
În perioada de neutralitate, la
instrucþie se executau cu aceºtia
„asalturi eroice, care nu erau
departe de jocurile de copii din
mahalaua Oborului, când ne
împãrþeam în români ºi turci, ºi
nãvãleam urlând unii într-alþii“.
Aceastã stare de exaltare era
indusã ºi prin intermediul ma-
nualelor ºcolare („Niciodatã în
cãrþile de citire, sau în luptele
copilãriei dintre noi ºi turci, nu
biruiau turcii“). Da, un mare
rãzboi, nu numai o mare iubire,
chiar ºi aceea de patrie, este un
proces de autosugestie. Dar nu
numai pentru ªtefan Gheorghidiu.

Vasile SPIRIDON

Puterea
autosugestiei
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Dintre artele vizuale, poate cã
sculptura este cea care se
ocupã cel mai mult de dualitãþile
vieþii ºi ale lumii materiale,
reuºind sã reflecteze ascensi-
unea ºi prãbuºirea, gravitaþia ºi
imponderabilitatea, liniºtea ºi
tumultul, deznãdejdea ºi spe-
ranþa, credinþa ºi scepticismul,
agonia ºi extazul, viaþa ºi
moartea etc. De aceea, eveni-
mentele care se desfãºoarã,
într-o modalitate sau alta (sim-
pozioane, conferinþe, expoziþii în
galeriile de artã sau în aer liber
etc.), la Centrul de Culturã
„George Apostu“, având ca
temã principalã sculptura, sunt
memorabile ºi meritã întreaga
admiraþie. Un astfel de eveni-
ment, de certã valoare, s-a
desfãºurat pe 10 iunie 2022,
sub genericul „Pe urmele lui
Brâncuºi“. Dimineaþã, de la ora
11.00, în Aula Universitãþii
„Vasile Alecsandri“ din Bacãu,
reputatul critic de artã Pavel
ªuºarã a susþinut o consistentã
prelegere „Brâncuºi – spiritu-
alizarea materiei“, urmatã de
lansarea cãrþii „Brâncuºi. Un
sculptor de la rãsãrit“, a
aceluiaºi infatigabil ºi eferves-
cent Pavel ªuºarã, tot el pre-
zentând în aceeaºi zi, la Muzeul
de artã contemporanã „George
Apostu“, expoziþia „Sculpturã la
puterea a treia“, a artiºtilor
Laurenþiu Mogoºanu, Mircea
Roman ºi Aurel Vlad, deschisã
dupã-amiazã, începând cu ora
17.00. Este într-adevãr o expo-
ziþie de forþã care nu ar trebui
ratatã de niciun admirator al
artelor frumoase; aºadar, con-
siderãm cã este de bun augur
faptul cã ea va putea fi vizitatã
timp de o lunã de zile, pânã pe
10 iulie. 

DDee  llaa  mmaatteerriiee
llaa  ssppiirriittuuaalliittaattee,,
ccuu  PPaavveell  ªªuuººaarrãã,,
ddeesspprree  BBrrâânnccuuººii

În conferinþa sa, Pavel
ªuºarã a încercat sã facã o sin-
tezã a vastului sãu studiu
despre Constantin Brâncuºi.
Printre altele, a amintit despre
Brâncuºi ºi formele sale de
evadare din tiparele clasice ale
sculpturii, urmãrind trei fronturi:
I. Mentalul arhetipal, arhaicul,
idolatrul – prezent în lucrãrile
„Cuminþenia pãmântului“, „Sã-
rutul“; II. Tipologia bizantinã, mai
ales prin simbolizarea atitudinii
hieratice – „Femeie plângând“;
III. Ieºirea din percepþia formei,
din perspectiva newtonianã –
perioadã care începe cu „Ovo-
idele“ („Domniºoara Pogany“,
„Nou-nãscutul“) ºi se continuã
pânã la ciclul „Mãiastrelor“. 

Pavel ªuºarã a subliniat în
evoluþia artei importanþa lui
Brâncuºi, cel care „scoate forma
de sub imperativul masei“.
Aspiraþia artistului de la rãsãrit
cãtre o luminã „necreatã“ ºi-a
aflat împlinirea deoarece, aºa
cum citim de data aceasta în
cartea lui Pavel ªuºarã, „sculp-
tura iese din sistemul newto-
nian, nu mai preia lumina, nu se
mai insinueazã în spaþiu prin
reflexie, ci îºi produce fluxul pro-
priu“. 

TTrreeii  mmoonnººttrrii
îîmmbbllâânnzziiþþii

Cu acest simpatic oximoron
i-a numit Pavel ªuºarã, în
cuvântul sãu de prezentare, pe
cei trei artiºti „post-brâncuºieni“:
Laurenþiu Mogoºanu, Mircea
Roman ºi Aurel Vlad, prezenþi în
expoziþia „Sculpturã la puterea a
treia“. Chiar dacã sunt bine
articulate cele trei prezenþe încât
la o primã vedere ar putea pãrea
expoziþia unui singur artist, în
fapt, cei trei sculptori au viziuni
artistice cât se poate de diferite. 

Pavel ªuºarã a vorbit mai
întâi despre Aurel Vlad ºi
jocurile acestuia cu absenþa:
„orice gol devine o eliminare a
unui plin“. Tehnica folositã este
aceea a traforajului. Într-un mod
dramatic-expresionist, Aurel
Vlad creeazã tensiune, creaþia
sa „se organizeazã în jurul dis-
perãrii de a trãi într-o lume a car-
caselor“. Laurenþiu Mogoºanu
are ceva în comun cu George
Apostu, „preia de la acesta un
mesaj al verticalitãþii definitive“,
susþine Pavel ªuºarã, subliniind
cã Mogoºanu îi adaugã „ideea
de jertfã“. Cercul s-a închis...
sau mai bine zis, cele trei laturi

s-au unit formând un triunghi
atunci când s-a vorbit despre
golul din creaþia lui Mircea
Roman, dar gol nu ca „absenþã“,
ci ca „formã întoarsã pe dos“.
Pavel ªuºarã a mai remarcat la
Mircea Roman intersecþia dintre
„hieroglifa bizantinã din spaþiul
ortodox“ ºi „paradigma egip-
teanã“. Interesantã ni s-a pãrut
ºi paralela fãcutã între reprezen-
tãrile lui Mircea Roman ºi
ecorºeul brâncuºian.  

La vernisaj a fost prezentã ºi
a þinut un scurt discurs ºi Maria
Paºc, istoric de artã ºi publicist,
curator al acestei expoziþii. Ea
este ºi autoarea unui captivant
volum de interviuri „De vorbã cu
Laurenþiu Mogoºanu, Mircea
Roman, Aurel Vlad“ (Bucureºti,
Editura „Sophia“, 2021). În
încheiere, despre expoziþie ºi
cei trei artiºti s-a pronunþat ºi
actorul Gheorghe Geo Popa,
amfitrionul acestui strãlucitor
eveniment, director general al
Centrului de Culturã „George
Apostu“. Expoziþia a fost însoþitã
de video-mãrturii ale sculptorilor
în spaþiile lor de creaþie, rea-
lizate de Ovidiu Ungureanu ºi
echipa Chromatique Studio.

DDiinn  nnoouu
ddeesspprree  BBrrâânnccuuººii,,
îînn  vviizziiuunneeaa  lluuii
PPaavveell  ªªuuººaarrãã

Ne întoarcem la formidabila
realizare a lui Pavel ªuºarã.
Cartea (ar fi putut fi un album,
dar din pãcate, dupã cum aflãm
de pe pagina de gardã,
„aparþinãtorii dreptului de autor
nu ºi-au dat acordul pentru
reproducerea lucrãrilor la care
se face referire în text“)

„Brâncuºi. Un sculptor de la
rãsãrit“ a avut parte în dimineaþa
zilei de 10 iunie de o lansare
elegantã. Despre Brâncuºi,
despre Pavel ªuºarã ºi despre
exegeza sa brâncuºianã au vor-
bit Gheorghe Iorga (traducãtor,
publicist, critic ºi istoric literar) ºi
Adrian Jicu (critic literar, publi-
cist, lector universitar, redactor
al Revistei „Ateneu“). 

Gheorghe Iorga l-a descris în
termeni neconvenþionali pe
Pavel ªuºarã, „un excentric
înzestrat cu multã minte“, iar
despre cartea sa a afirmat cã
este un „eseu stilistic cu
hermeneuticã argumentativã ºi
spirit analitic“. Adrian Jicu con-
siderã cartea „un pariu câºtigat“,
remarcând „caracterul polemic
implicit“. De altfel, atât
Gheorghe Iorga, cât ºi Adrian
Jicu au scris pe larg, în recentul
numãr al Revistei „Vitraliu“,
despre Brâncuºi ºi cartea lui
Pavel ªuºarã. 

DDiinn  ssuummaarruull
RReevviisstteeii  „„VViittrraalliiuu““,,
aannuull  XXXXXX,,  nnrr..  5566,,
aapprriilliiee  22002222

„«Brâncuºi. Un sculptor de la
rãsãrit» nu seamãnã cu nimic
din ce s-a scris despre marele
sculptor pânã acum, chiar dacã
în unele lucrãri existã idei
privind repoziþionarea operei
sale în istoria sculpturii secolului
al XX-lea; dar acestea nu sunt
duse pânã la capãt ori nu sunt
bine argumentate ºi nu au vervã
persuasivã. Citim, pentru prima
datã, un text ce capãtã gradual
accente de naraþiune ascen-
sionalã, cu fraze [...] sen-
tenþioase ca niºte vorbe de duh
ºi încãrcatã cu o tensiune criticã
întreþinutã printr-un inedit
amestec de denotaþii ºi cono-
taþii, de lucruri spuse ºi lucruri ce
nu sunt spuse“, afirmã
Gheorghe Iorga în amplul sãu
eseu „Pavel ªuºarã ºi a doua
posteritate a lui Brâncuºi“. Iar
Adrian Jicu, în articolul
„Brâncuºi sau lupta cu gravi-
taþia“, defineºte cartea lui
ªuºarã drept o exegezã care
oferã cititorului „un Brâncuºi
total, într-o interpretare de sin-
tezã, care sã valorifice atât cât e
de valorificat din contribuþiile
existente, dar sã ºi propunã o

mutare semnificativã în recep-
tarea operei artistului nãscut la
Hobiþa“. 

Ediþia cu tematica „Estetica
spectacolului“ se desfãºoarã pe
nu mai puþin de 200 de pagini ºi
cuprinde o varietate de articole
substanþiale, eseuri, comentarii ºi
studii semnate de Petru Bejan,
Cãlin Ciobotari, Theodor
Codreanu, Mircea Coloºenco,
Ioan Dãnilã, Liviu Dospinescu,
Ion Fercu, Cornel Galben, Anca
Haþiegan, Gheorghe Iorga,
Petre Isachi, Adrian Jicu, Ozana
Kalmuski-Zarea, Marius Manta,
ªtefan Munteanu, Emil Nicolae,
Maria Paºc, Tiberiu Ionescu,
Daniel-ªtefan Pocovnicu, Nicoleta
Popa-Blanariu, Ioan-Aurel Pop,
Alin-Sebastian Popa, Ionel
Savitescu, Constantin Trandafir,
Cornel Ungureanu º.a. Poezie
semneazã Simona-Grazia Dima,
Emil Nicolae, Shanti Nilaya ºi
Dan Petruºcã. Din poemul „Am
tot lãudat frumuseþea“, de Dan
Petruºcã redãm aici ultima
strofã: „am tot lãudat frumuseþea
acum o insult/ stearpã istoria
lumii copiii ei înfiaþi au murit/
nicio aurã nicio flamurã nicio
palmã de praf/ fluturatã la geam
nu-ºi ia rãmas-bun/ pleacã
ultimul avion ultimul tren ultima
trãsurã/ mereu ºi mereu mi se
pare/ de pe o ramurã dintr-un
mic ghem de pene/ se aude în
sfârºit/ cântecul“. 

În „Teatrul românesc dupã
1989“, documentându-se cu o
acribie demnã de invidiat, Anca
Haþiegan oferã, dintr-un studiu
probabil mai larg sau poate
chiar dintr-o viitoare carte a sa,
urmãtoarele fragmente: „No-
uãzeciºtii ºi textul contemporan
de teatru“, „Antract II: ºcolile de
teatru ºi independenþii“, „Dupã
anul 2000: teatrul realului,
teatru-dans, performance, teatru
multimedia, teatru de artã“.
Menþionãm aici cã „Vitraliu“ este
una dintre puþinele reviste care
mai publicã piese de teatru. ªi în
acest numãr, ultimele pagini
sunt dedicate dramaturgiei.

DDee  ccee  ppaattrruu
ddiimmeennssiiuunnii
aallee  ssccuullppttuurriiii

Înainte de a începe sã-l scriu,
mã gândisem sã-mi intitulez arti-
colul fie „Sculpturã la puterea...
a patra“, fie „Patru dimensiuni
ale sculpturii“. Evenimentul de la
Centrul „George Apostu“ a avut
în principal patru vedete:
Brâncuºi ºi cei trei sculptori
post-brâncuºieni ale cãror
creaþii le-am putut admira în
expoziþia „Sculpturã la puterea a
treia“. Parcurgând cartea lui
Pavel ªuºarã (critic ºi istoric de
artã, monograf, poet, publicist),
„Brâncuºi. Un sculptor de la
rãsãrit“, am dat peste acest
paragraf despre patru dimensi-
uni ale sculpturii: „Rodin a adãu-
gat celor trei dimensiuni ele-
mentare ale statuarului – înãl-
þimea, lãþimea ºi adâncimea – ºi
una cu mult mai subtilã, necuan-
tificabilã ºi intangibilã, deºi per-
ceptibilã fãrã niciun efort, ºi
anume lumina“. Patru dimensi-
uni ºi patru sculptori în creaþiile
cãrora vom gãsi lumina sau cel
puþin propensiunea spre luminã.

Violeta SAVU

Patru dimensiuni ale sculpturii

Pe deceniu ce trece, Eternitatea e tot mai
coborâtã la primitiva rânduialã a ornicelor ºi
calendarelor care – necruþãtoare – ne
amintesc de optimismul nostru juvenil, de bâi-
guitorul omagiu adus posibilei minuni nici
pânã astãzi întâmplate. Sau, poate, nu este
exclus cã lumea aflã, vag de tot, de existenþa
unor minuni abia dupã ce acestea devin reali-
tate. Minuni care s-or fi întâmplat, însã noi
nici nu am observat. Argumentul, poate cã
suprem, posibil imbatabil, nu este exclus ºi

argument de dragul argumentului, fiind,
nesigur cã, oricum ai da-o, Dao!, minunea
dureazã puþin sau infim. Ca orice scânteie
dumnezeiascã. (Sã zicem, cuvântul a fost
prima minune care i s-a întâmplat omului,
însã încetând sã mai fie minune chiar dupã
ce s-a întâmplat, dupã ce Adam a intrat în
discuþie cu Eva). Un alt argument (prin pre-
supunere) fiind cã, de regulã, ceea ce e mi-
nunat nu are un sens definibil.

Dar chiar de nu ar fi extraordinarã acea
clipã, nu ar fi rãu ca ea sã se mai opreascã o
vreme; încã o scânteie de vreme, sã aflãm ºi
noi cã minunea se întâmplã, totuºi! Pentru cã,
în caz contrar, zice sfântul sau poetul aºa ºi
pe dincolo – minunat! 

Dar tu, omule, te-ai convins, ca sã nu
zicem – ai verificat?... Sau poate cã este mi-
nunat omul care nu crede în minuni. (Dar,
neîndoielnic, e mai puþin poetic...)

Pe de altã parte cumpãnind, chiar de nu þi
se întâmplã minuni, e bine, uneori e chiar
minunat sã fii viu. (Atâta ºtii, atâta spui, deo-
camdatã necunoscând ºi alte ipostaze.)

ªi totuºi, omule, fiece zi cu minunea ei: cu
propria ta viaþã.

Leo BUTNARU

Yes-Eu
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Motto: Fiecare cuvânt
este o prejudecatã.

Friedrich Nietzsche

Nietzsche îºi asumase misi-
unea „de-a face curat în
ceruri“; ºi nu numai. Strategia
utilizãrii mãºtilor i-a fost mereu
aproape de suflet în aceastã
aventurã spiritualã. Dar nu ca
evitare a responsabilitãþii, ci
mai ales ca... figurã specialã
de stil, datã fiind chemarea pe
care a simþit-o mereu pentru lite-
raturã. Adoraþia pentru mascã
a fost atât de puternicã, încât,
dupã ce i s-a sugerat cã ar
semãna cu un personaj pictat
de polonezul Jan Matejko, a
susþinut cã ar fi polonez,
descendent al unei familii aris-
tocrate, Nietzky, despre care
spunea cã înseamnã nihilist în
polonã. Voia ca aceastã exce-
lentã mascã sã-l transforme
într-un bun european, prin
sânge ºi tradiþie culturalã,
oferindu-i astfel ºansa de evita
sã-i fie lipitã vreo etichetã a
ofensivei naþionalismului ger-
man. A purtat ºi masca
Antichristului, cel în care vede
încununarea proiectului sãu
filosofic de transmutaþie a valo-
rilor. Simultan însã, deºi nu va
purta niciodatã masca
Acestuia, vorbind despre Iisus,
spune cã „a existat un singur
creºtin ºi a murit pe cruce“,
Hristos fiind cel care „nega tot
ceea ce astãzi numim creºti-
nism“, „un sfânt anarhist“.
Interesantã este ºi identifi-
carea cu Don Giovanni, inspi-
rat ºi de opera cu acelaºi nume
creatã de Mozart. Nietzsche
precizeazã însã cã el nu este
acel Don Giovanni al seducþi-
ilor, ci un Don Giovanni al
cunoaºterii, o figurã necuge-
tatã care se avântã pânã spre
cele mai îndepãrtate stele ale
cunoaºterii, pentru a explora
teritorii neatinse, cu un risc
mare însã: sacrificarea sufletu-
lui nemuritor ºi asumarea
veºniciei focurilor iadului, pen-
tru a obþine revelaþii oculte.
Aceastã mascã aminteºte ºi de
asumarea mãºtii lui Dionysos,
zeul nebuniei rituale, al imi-
taþiei, al iluziei, între altele.

Legendã, fuior „cvasifunc-
þional“, masca devine un con-
cept fundamental, o cheie im-
portantã a decriptãrii nuanþelor
nietzscheene, cãci „tot ce are
adâncime iubeºte masca“,
spune el. Nicolae Breban, un
îndrãgostit de Nietzsche, argu-
menteazã cã în opera filosofu-
lui-poet german „totul sau
aproape totul devine mascã“.
Aceasta înseamnã „nu numai
ascundere, ci ºi mimã, mai
ales reducþie, ca în artã ºi lite-
raturã, capacitate de expresie,
sintetizare ºi schematizare.
Uneori neputinþã!“ (Nicolae
Breban, „Fr. Nietzsche. Maxime
comentate“, Bucureºti, Editura
Fundaþiei Culturale „Ideea
Europeanã“, 2004, p. 33). 

Masca lui Zarathustra este
cea pe care Nietzsche a pur-
tat-o cel mai mult ºi dindãrãtul
cãreia ºi-a expus cele mai

multe idei. Dupã ce a finalizat
prima parte din „Aºa grãit-a
Zarathustra“, a mãrturisit:
„Salvatorul vieþii mele se
numeºte Zarathustra, fiul meu
Zarathustra“. Acest personaj
mitic este fondatorul zoroas-
trismului, religie dualistã care
va influenþa islamul, budismul
ºi creºtinismul. Zoroastrismul a
reorganizat mitologia aricã
primitivã a Iranului ºi a sub-
sumat-o unui nou cult, al luptei
cosmice dintre Bine ºi Rãu.
Zarathustra este amintit ºi de
Herodot („Istorii“, 31), Platon
(„Alcibiade“, I), Plutarhos
(„Despre Isis ºi Osiris“, 46).
Ultimul spune cã acesta este
un mag, un fondator al întregu-
lui sistem de ºtiinþã practicatã
de magi. Numit ºi Zoroastru,
acesta a trãit probabil între
secolele al XII-lea ºi al VI-lea,
î.H. Din „Zend-Avesta“, cu-

legere de texte mitologice ºi
religioase persane atribuitã lui
Zarathustra, devenitã cartea
sfântã a zoroastrismului, aflãm
cã zeii veneraþi de persani erau
malefici. Zarathustra inoveazã:
pentru problema rãului, nicio-
datã rezolvatã în iudaism,
creºtinism ºi islam, care aveau
zei atotputernici ºi buni, el îl
impune pe Ahuramazda
(Ormuzd), zeul luminii ºi al
bunãtãþii aflat într-un conflict
etern cu zeul întunericului ºi al
rãului, Angra-Mainyu (Ahriman).
La sfârºitul vremurilor, Ormuzd
va birui. Zoroastrismul, ca
religie care crede cã motorul
lumii este lupta dintre Bine ºi
Rãu, inaugureazã însã, con-
form concepþiei lui Nietzsche,
„eroarea cea mai fatalã dintre
toate“: transformarea moralei
într-un principiu metafizic.
„Pentru a corecta aceastã

eroare, Nietzsche îl creeazã pe
excentricul profet Zarathustra,
un antagonist filosofic al lui
Zarathustra original, cãruia îi
dã acelaºi nume“, spune Toni
Llácer („Supraomul ºi voinþa de
putere“, Bucureºti, Editura
„Litera“, 2020, p. 70). Personaj
literar zãmislit din nevoia de a
renunþa la toate ideile care
slãbesc forþa vitalã, acest
Zarathustra devine, astfel,
numele filosofului care este...
Nietzsche. Putem ajunge ºi la
încheierea cã Nietzsche
poartã, de fapt, masca lui...
Nietzsche... De sub aceastã
mascã a fost scrisã „Aºa grãit-a
Zarathustra“, „o odisee spiritu-
alã extaticã, poeticã, profeticã
prin lumea eticii moderne. Nu
doar foarte diferitã de cãlãtori-
ile lui Gulliver sau de rãtãcirile
lui Sindbad ori Odiseu, cartea
este o parabolã amplã preocu-
patã de problemele timpurilor
ei“ (Sue Prideaux, „Sunt dina-
mitã! Viaþa lui Nietzsche“, Iaºi,
Editura „Polirom“, 2020, p. 197).

„Aºa grãit-a Zarathustra“ era
consideratã de Nietzsche cea
mai importantã creaþie a sa.
Cert este cã aceastã carte,
apreciatã ca fiind minorã în
timpul vieþii sale, a devenit
scrierea lui cea mai popularã.
În timpul Primului Rãzboi
Mondial, soldaþii germani o
purtau în raniþã, alãturi de
„Evanghelia lui Ioan“. „E greu
de spus care autor a avut mai
mult de pierdut din cauza
aceasta“, noteazã „Enciclopedia
Universalã Britannica“ (vol. 11,
Bucureºti, Editura „Litera“,
2010, p. 145). În paginile cãrþii
lui Nietzsche se ciocnesc douã
gânduri care doar în aparenþã
sunt contradictorii: cel al cãrui
purtãtor este Supraomul ºi cel
al eternei reîntoarceri. Supra-
omul este voinþa liberã ºi cre-
atoare, eterna reîntoarcere are
chipul voinþei smerite în faþa
necesitãþii. În final însã, voinþa
omului superior, cea aducã-
toare de spor valoric, va
cunoaºte armonizãri fericite cu
voinþa inelarã a eternei reîn-
toarceri. Astfel, ajungând în
punctul în care atinge cea mai
mare putere, voinþa lui
Zarathustra simte cã are auto-
ritatea de a chema un nou Zeu.

însemnãri
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Ion FERCU

Prejudecãþile: infern
ºi provocare eternã (29)

repede cu bunãtãþi. Apoi, aºezaþi pe o
piatrã la capãtul strãzii, copiii îºi
împãrþeau în mod egal ce primiserã. Ea
primea adesea prãjituri cu mere ºi cio-
colatã. Monedele erau luate de bãieþi. 

Când a terminat sonata, îi curgeau
lacrimile. Realizase cã ea fusese un
copil pãrãsit ºi îi era atât de dor de
pãrinþii ei morþi. Nu muriserã de mult.
De fapt, ceea ce a ajutat-o sã memo-
reze sonata nu a fost capacitatea ei, ci
nostalgia copilãriei. Aºa credea.
Interpretase mult aceastã sonatã în ulti-
ma vreme ºi cu pasiune pentru cã îi era
dor de copilãrie. Acesta a fost ºi motivul
pentru care a decis sã susþinã un con-
cert ca artist independent. Probabil ºi
lui Serghei Rahmaninov îi fusese dor
de copilãrie în Statele Unite, pe durata
exilului sãu. De aceea ºi cântase pro-
babil atât de mult sonata în turneele din
oraºele americane ºi fusese atât de
aplaudat. Merita recunoaºtere. 

Dupã ce cântã sonata, îl privi între-
bãtoare pe soþul ei. Era o întrebare în
ochii ei. Întrebarea nu era: „Am cântat
bine?“, ci „Îþi aminteºti ºi tu copilãria?“
Ar fi vrut, de asemenea, sã-i spunã
despre primul ei concert de sãptãmâna
viitoare la Casa de Culturã a oraºului.
Soþul sãu însã o ignora. În ochii lui nu
era niciun interes. Fie sonata îi adu-
sese în minte propriile amintiri, fie
mintea îi era plinã de griji.

„Am cântat sonata fãrã partiturã“,
zise ea uimitã fiindcã soþul ei nu vor-
bea. „Am vrut sã-þi spun asta. De
asemenea, vreau sã ºtii cã sãptãmâna
viitoare voi avea propriul meu concert.
La Casa de Culturã.“ 

Auzind cuvintele ei, soþul ei s-a ridi-
cat ca un bãrbat în deznãdejde. A venit
la ea, scãrpinându-se pe frunte ºi
slãbindu-ºi cravata. „Urãsc acest obi-

cei“, a spus el, apãsând tastele pianului
o datã sau de douã ori, ca pentru a se
distra. „Mereu mã deranjezi pentru
lucruri banale. Ca ºi astãzi. Din pricina
acestei poveºti, nu voi putea participa
la prezentarea noului nostru produs de
disearã. Chiar îmi e dor de un astfel de
eveniment, din pãcate.“ Nilufar oftã ºi
îºi muºcã buzele cu putere. „Mi-aº fi
dorit sã sângereze“, îºi zise. Apoi râse
sarcastic în sinea ei ºi închise pianul
indiferentã. Mâinile ºi buzele aproape
însângerate îi tremurau. Soþul clãtinã
din cap, când vãzu cã ea tace, ºi se
îndreptã cãtre uºã. „Apropo“, zise el în
drum, „trebuie sã plec dimineaþã. Va fi o
nuntã acasã la directorul nostru gene-
ral. Calcã-mi, aºadar, costumul gri. A
stat multã vreme pe raft, fãrã a fi purtat.
Pesemne cã-i ºifonat“.

Involuntar, Nilufar ºi-a privit soþul cu
tristeþe. Nu mai era nicio urmã din
bucuria care-i umpluse inima. Nu voia
sã se ridice, nu-ºi putea miºca
picioarele, de parcã avea legatã o pia-
trã de ele. 

„Îl voi cãlca pânã ce termini de mân-
cat“, zise cu voce spartã. 

ªi-a închis bine urechile, încercând
sã ignore sunetele pe care le tot auzea.
Dar era degeaba. Vocile fericite, fãrã
patã ºi fãrã griji ale ei ºi ale copiilor,
care îi rãmãseserã în urechea de copil,
nu au dispãrut:

Am venit la casa voastrã 
sã vã urãm de Ramadan

Domnul sã vã binecuvânteze
cu un fiu în leagãn….

______________________

Note
* Berkinmachoq – jocul de-a v-aþi

ascunselea
** Nisholda – un dulce care se preparã

în luna Ramadanului
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„Scopul meu este sã
înþelegem cum a creat
þarul Petru Rusia mai
degrabã decât sã descâl-
cim inutil ceea ce era odi-
nioarã haos.“

Voltaire

Indiscutabil, Rusia a consti-
tuit dintotdeauna o provocare
la adresa Europei. Aºezatã la
graniþa dintre Asia ºi Europa,
socotitã când þarã europeanã,
când asiaticã, Rusia a avut un
destin barbar: stãpânitã de
varegi, care prin Rurik inau-
gureazã prima dinastie a ruri-
kizilor, apoi de tãtari timp de
douã secole, Rusia îºi va
extinde treptat teritoriul, în spe-
cial sub Ivan IV cel Groaznic
(1533-1584), dupã care au
venit câþiva ani de rivalitãþi
între familiile boiereºti, iar
Boris Godunov (1588-1605)
acapareazã puterea, domnia
sa fiind marcatã de foamete ºi
de o rãscoalã þãrãneascã. Dar
þarul care a modernizat Rusia,
dorind sã facã din ea o þarã
europeanã, a fost Petru cel
Mare (1672-1725), care ºi-a
început domnia în 1682, fiind
conºtient de înapoierea þãrii
sale din punct de vedere eco-
nomic, militar ºi cultural. De-a
lungul anilor figura lui Petru cel
Mare a suscitat interesul mul-
tor istorici ºi scriitori, dar una
dintre primele monografii care
i-au fost consacrate aparþine
lui Voltaire (1694-1778), întru-
câtva contemporan cu Petru
cel Mare, Voltaire dedicând
monografii ºi lui Carol al XII-lea
ºi lui Ludovic al XIV-lea. Aºa-
dar, dupã cum aflãm dintr-o
însemnare situatã pe coperta a
patra a cãrþii, acest opuscul*
este scris la rugãmintea þarinei
Ecaterina cea Mare, cu care
Voltaire s-a aflat în cores-
pondenþã vreme de câþiva ani.
În prefaþa lucrãrii sale, Voltaire
scrie referitor la Carol al XII-lea
ºi Petru cel Mare: „Unul nu a
lãsat decât ruine în urma lui,
celãlalt este fondator al multor
domenii... Istoria lui Carol al
XII-lea era prezentatã spre
desfãtare, pe când cea a lui
Petru I se doreºte pilduitoare“.
Structuratã în 36 de capitole ºi
texte originale, lucrarea con-
sacratã lui Petru cel Mare
începe cu descrierea celor 16
gubernii ce alcãtuiau Rusia la
vremea respectivã, din punct
de vedere geografic, apoi

populaþia, obiceiurile, religia,
finanþele, armata. Voltaire
subliniazã cã India ºi China
sunt civilizate de timpuriu,
având câteva milenii de istorie:
„Ruºii au venit mai târziu,
aducând în þara lor artele per-
fecþionate deja, au fãcut mai
multe progrese în cincizeci de
ani decât orice altã naþiune
într-o jumãtate de mileniu“
(p. 30). Moscova descrisã de
cãtre Olearius pe la 1633,
când însoþise o solie germanã,
impresioneazã prin mãreþie,
întindere, populaþie. În schimb,
în 1663, contele de Carlisle,
ambasador al lui Carol al XII-lea,
remarcase lipsa de confort în
care trãiau ruºii: dormeau pe
scânduri, nu aveau mobile,
feþe de masã, drumuri pietru-
ite. Hainele de ceremonie erau
împodobite cu aur ºi pietre
preþioase. În ceea ce priveºte
obiceiurile, vestimentaþia, mo-
ravurile, erau influenþate de
Asia, nu de Europa. Alexei, fiul
lui Mihail, a avut dintr-o primã
cãsãtorie doi fii ºi ºase fiice
(Sofia, cea de-a treia fiicã, sin-
gura remarcatã în Europa,
nutrind ambiþii de încoronare),
iar din a doua, Alexei i-a avut
pe Petru ºi Natalia. Petru s-a
nãscut la 30 mai/10 iunie
1672, la vârsta de 10 ani este
desemnat urmaº de Feodor,
fiul cel mare al lui Alexei. Însã
pe tron ajung Ivan (fiul lui
Alexei din prima cãsãtorie) ºi
Petru, iar Sofia co-regentã,
asociind la putere pe prinþul
Vasile Goliþin. În secret se
luase decizia ca Petru sã fie
eliminat. Complotul este
descoperit, Goliþin este exilat,
iar prinþesa Sofia trimisã la
mãnãstire, în pofida calitãþilor
native: „Educaþia primitã nu
era însã la înãlþimea geniului
sãu: interesul prinþesei Sofia
fusese mai ales sã-l þinã în
ignoranþã ºi sã-l lase pradã

exceselor pe care tinereþea,
trândãvia, obiºnuinþa ºi rangul
sãu le ofereau din plin“ (p. 56).
Curând, Petru se ruºineazã de
existenþa sa, începe sã înveþe
singur germana ºi olandeza,
devine interesat de artele mi-
litare, de diferite meserii,
muncind alãturi de meºterii
respectivi, interesat de
guvernare. Aduce meºteri din
strãinãtate, înfiinþeazã regi-
mentul de gardã Preobrajinski.
Alt regiment de gardã:
Semenuvski. Petru a servit în
armatã ca toboºar, soldat, ser-
gent, locotenent, cãpitan. În
1689, avea perspectiva unor
rãzboaie cu Turcia, Suedia,
China. Între Rusia ºi China
intervine un tratat de pace
redactat în latinã, se delimi-
teazã graniþa dintre cele douã
imperii, însã în 1722, între cele
douã þãri se produce o rupturã.
Expediþia lui Nicolae Milescu-
Spãtarul (1675-1678), care
fusese trimis în China de þarul
Alexei, tatãl lui Petru, nu este
amintitã. În 1695, ruºii între-
prind o expediþie spre Marea
de Azov, ocazie pentru Petru
de a se înrola ca voluntar,
dorind sã înveþe înainte de a
conduce. Se bate moneda cu

inscripþia Petru 1, împãratul
Moscovei, veºnic august; pe
verso se putea citi: Biruitor prin
foc ºi apã (p. 67). 

A urmat în 1697 trimiterea
unor tineri ruºi la Veneþia,
Livorno ºi în Olanda pentru a
învãþa arta navigaþiei ºi con-
strucþiei navelor. Totodatã,
Petru întreprinde o primã cãlã-
torie în Europa sub numele de
Petru Mihailov. Muncea ºi se
hrãnea la fel ca ceilalþi munci-
tori: „Puþine meserii sau arte
i-au rãmas necercetate în
detaliu. Îi plãcea mai ales sã
aducã la zi hãrþile geografice
care, atunci, marcau la întâm-
plare poziþia oraºelor ºi a fluvi-
ilor din þinuturile sale, puþin
cunoscute“ (pp. 72-73). În
Anglia îºi desãvârºeºte cu-
noºtinþele. Revine în Olanda,
dar vizita este scurtatã, pentru
cã în Rusia începuse o revoltã,
iar streliþii au voit sã o înscã-
uneze pe Sofia. Petru pedep-
seºte sever pe capii revoltei,
alþii sunt exilaþi, iar corpul stre-
liþilor este distrus. Petru trece
la reorganizarea armatei,
schimbarea calendarului ºi
impunerea vestimentaþiei
europene, interzicerea bãrbii.
A construit caravanseraiuri, a
inaugurat Ordinul Sf. Andrei.
Rãzboiul cu Carol al XII-lea la
Narva, în plinã iarnã, este
defavorabil ruºilor, care deºi
superiori numeric sunt învinºi,
fapt ce l-a determinat pe Petru
sã afirme: „ªtiu bine, spunea
el, cã suedezii ne vor fi pentru
multã vreme superiori; dar în
cele din urmã vom învãþa de
la ei înºiºi cum sã-i învingem“
(p. 88). Petru trece la înfãp-
tuirea altor reforme, se traduc
cãrþi de moralã ºi arte, iau
fiinþã ºcoli de astronomie,
geometrie, navigaþie, se înfi-
inþeazã un spital, apoi se
hotãreºte construcþia oraºului
Petersburg. Între ruºi ºi
suedezi au loc mai multe
bãtãlii cu sorþi de victorie
schimbãtori. Hatmanul ucrai-
nean Mazeppa devine aliat al
lui Carol al XII-lea. Bãtãlia
decisivã dintre Petru ºi Carol al
XII-lea are loc la Poltava
(1709): „Aceastã bãtãlie urma
sã decidã destinul Rusiei, al
Poloniei, al Suediei ºi al celor
doi monarhi spre care Europa
îºi îndrepta ochii“ (p. 117).
Aparent, suedezii pãreau vic-
torioºi, dar Carol este rãnit la
picior, intervine confuzia prin-
tre suedezi, care pãrãsesc
câmpul de luptã. Carol se refu-
giazã la turci, unde va rãmâne
timp de câþiva ani. Resturile

armatei suedeze au trecut prin
Bucureºti înãlþând Turnul
Colþei, prãbuºit la cutremurul
din 1802, apoi, mai târziu,
demolat (1888), iar pe ruinele
sale a fost ridicat Foiºorul de
Foc. În 1711, Petru i-a înfruntat
pe turci la Stãnileºti, pe Prut,
împreunã cu principele mol-
dovean Dimitrie Cantemir.
Lipsa de provizii ºi apã, apoi
insuficienþa trupelor ruseºti
erau în mãsurã sã provoace un
dezastru pentru Petru dacã nu
se negocia cu marele vizir turc
Baltagi Mehmet. Un armistiþiu
spre nemulþumirea tãtarilor ºi a
suedezilor, care l-au socotit
„laº ºi infam“ pe vizir. Petru
refuzã sã-l predea turcilor pe
Dimitrie Cantemir ºi este afec-
tat de înfrângerea suferitã.
Totuºi, în 1717, Petru între-
prinde o a doua cãlãtorie în
Europa apuseanã pentru a stu-
dia subtilitãþile politice ale
curþilor regale. La Luvru, îºi
vede chipul gravat pe o
medalie, iar pe revers erau
gravate cuvintele lui Vergiliu:
„Câºtigã putere cãlãtorind“. Se
reculege la mormântul lui
Richelieu: „Mare om! Þi-aº fi
dat jumãtate din statele mele
numai ca sã învãþ de la tine
sã conduc cealaltã jumãtate!“
(p. 180). Înainte de a pãrãsi
Franþa, Petru dorise sã o vadã
pe Doamna de Maintenon.
Întors în Rusia, Petru a fost în
conflict cu fiul sãu Alexei, pe
care îl condamnã la moarte.
Pe plan intern, Petru este pre-
ocupat de comerþ, de im-
punerea unui cod de legi, de
reformarea religiei. Pe plan
extern, el continuã rãzboiul cu
Suedia ºi primeºte titlurile de
cel Mare, Împãrat ºi pãrinte al
patriei (p. 226). În 1722
porneºte o expediþie în Persia.
La întorcere o încoroneazã pe
Ecaterina, dar starea sãnãtãþii
lui Petru se agraveazã, încât
pe 28 ianuarie 1725, la ora 4
dimineaþa, Petru cel Mare se
stinge. Moartea intervenise nu
din cauza unei boli, cum
relateazã Voltaire, ci din alte
cauze: Petru intrase în apele
îngheþate ale Nevei sã salveze
câþiva marinari de la înec, con-
tractase o rãcealã gravã, care
i-a provocat moartea. Înainte
de a muri a reuºit sã scrie pe o
hârtie: „Daþi totul lui...“ Dupã
Petru au venit pe tronul Rusiei
trei împãrãtese ºi o regentã:
Ecaterina I, Anna Ivanonva,
Anna Leopoldovna, Elisabeta
Petrovna. Textele originale
completeazã o lucrare de
excepþie. In extremis, sem-
nalãm la pagina 160 ºi urmã-
toarele scrierea incorectã a
oraºului Stettin (Stetin). 

________________

* Voltaire, Istoria Imperiului
Rus sub Petru cel Mare, tra-
ducere de Carmen-Irina
Floare, Bucureºti, Editura
„Orizonturi“, 2020, 263 p.

Ionel SAVITESCU

Istoria Rusiei
sub Petru cel Mare

La Festivalului Internaþional „Shakespeare“
de la Craiova, într-un cadru festiv, s-a decernat
Premiul Criticii (in memoriam) Ion Caramitru –
actor shakespearian emblematic pentru
creaþiile antologice: Hamlet, Romeo,
Ferdinand, Feste, Pericle, Eduard al III-lea,
Macbeth, Prospero, Shylock, acordat de
Asociaþia Internaþionalã a Criticilor de Teatru –
Teatrologie, în parteneriat cu Asociaþia
Internaþionalã a Criticilor de Teatru (AICT/
IATC). Au prezentat Laudatio Ludmila

Patlanjoglu – preºedinte onorific (AICT –
Teatrologie) –, George Banu – preºedinte de
onoare – ºi Jeffrey Eric Jenkins, preºedinte
(AICT/ IATC).

Distincþia a constat într-o diplomã ºi un dar
preþios de la Muntele Athos – Icoana Maicii
Domnului „Pantanassa“ (Împãrãteasa tutu-
ror). Familia a transmis un mesaj emoþionant
celor care au fãcut posibil acest moment de
rememorare a dãruirii de o viaþã a actorului în
crearea marilor roluri shakespeariene.
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Nilufar era din cale-afarã de
bucuroasã. În sfârºit, aºezatã la pian,
reuºise pentru prima datã sã cânte
sonata compozitorului ei favorit fãrã
partiturã ºi fãrã urmã de greºealã.
Situaþia asta o încânta peste poate. Nu
reuºise de sãptãmâni întregi ºi, oricât
de tare s-ar fi strãduit, eforturile îi erau
zadarnice. În cele din urmã, munca ei
asiduã dãduse, iatã, rezultate. În
sfârºit, acum va putea cânta cu
uºurinþã celebra sonatã în Re-minor a
lui Rahmaninov fãrã partiturã, într-un
îndelung aºteptat concert. La aceastã
sonatã, nu mai are nevoie de partiturã.
Gândindu-se la asta, era extrem de
fericitã ºi emoþionatã. Uneori se ducea
la pianul ei roºu, alteori se holba la pic-
turile compozitorilor, atârnate pe pereþii
camerei ºi se tot fâþâia înainte ºi-napoi. 

Îi venea chiar sã danseze pe vârfuri,
ca o balerinã. Dar se rãzgândea,
ruºinându-se. Dacã gemenii ei ar fi fost
acolo, fãrã îndoialã i-ar fi îmbrãþiºat, i-ar
fi pupat pe faþã, împãrtãºindu-ºi bucuria
cu ei. Însã, din pãcate, ei se aflã într-un
internat de fotbal. Sosesc abia în week-
end. Îi pãrea rãu. I-ar fi plãcut sã-ºi
împãrtãºeascã bucuria cuiva în timp ce
pregãtea cina. Nu se putea stãpâni.
De-aceea, probabil, se tot uita la tele-
fonul negru de pe raftul din hol. Dupã
un timp, s-a dus la telefon. A ridicat
receptorul ºi a format numãrul. Odatã
conexiunea fãcutã, în receptor s-a auzit
o voce cunoscutã: 

„Sunt într-o ºedinþã.“
„Vii devreme azi acasã?“ a întrebat

entuziasmatã, fãrã sã-i pese vreun pic
de faptul cã soþul ei se afla în ºedinþã. 

„Ce-i? Ce s-a întâmplat?“ a întrebat
el, surprins. 

„Totu-i în regulã“, a continuat, încer-
când sã se calmeze. „Îþi spun când vii.
S-a întâmplat ceva minunat.“ 

„Bine, voi pleca.“
Vocea soþului nu s-a mai auzit. A

presupus cã s-a întrerupt legãtura. Deºi
situaþia a cam indispus-o, punând tele-
fonul în furcã un pic frustratã, amintin-
du-ºi din nou succesul ei, buna dispozi-
þie i-a revenit. Zâmbi mulþumitã, privind
în oglinda din hol. 

Nimeni ºi nimic n-ar putea-o rãni în
momentul acesta. Asta fiindcã obþinuse
un succes uriaº pentru ea însãºi. Pânã
în ziua aceea, putuse cânta fãrã parti-
turã doar sonata lui Beethoven dedi-
catã Elisei, valsurile lui Brahms ºi douã-
trei nocturne scurte de Chopin. Dar

acestea erau compoziþii muzicale
scurte, pe care orice pianist amator
le-ar fi putut interpreta. Nu cereau nici
instruire prea multã, nici mare talent.
Pe când sonata lui Rahmaninov era ºi
foarte lungã, ºi foarte complexã struc-
tural, iar dacã aceste douã aspecte ar fi
neglijate, interpretul ar putea lesne fi
derutat ºi forþat sã greºeascã. Fie ºi
atunci când interpreteazã dupã parti-
turã. 

„Ce s-a întâmplat?“ a întrebat-o soþul. 
Îºi þinuse promisiunea ºi se întorsese

mai devreme de la lucru. Când l-a
vãzut, Nilufar a aplaudat bucuroasã.
ªi-a imaginat cã în ziua concertului va
veni la fel – frumos îmbrãcat ºi cu un
buchet de flori în mâini. ªi era peste
mãsurã de încântatã gândindu-se cã
acest vis va deveni foarte curând reali-
tate. Cu astfel de gânduri, i-a luat cu
blândeþe mâna soþului sãu, îndreptân-
du-se cãtre camera cu pianul. I-a cerut
sã se aºeze. Acesta, neînþelegând
nimic, stãtea cam neputincios pe
scaun. Ea s-a oprit în faþa pianului. 

„Voi cânta sonata în Re-minor de
Rahmaninov, fãrã partiturã“, zise ea,
aºezându-se pe scãunel. „Ascultã cu

atenþie!“ Îºi îndreptã arãtãtorul cãtre
soþul ei, ca un copil, cu obrajii roºii de
emoþie. Apoi ºi-a pus degetul în faþa
nasului fãcând în glumã cãtre soþul sãu:
„ººººº!“ Începu sã interpreteze sonata
fãrã partiturã.

Misterul muzicii, care de secole a
zdruncinat inima omului, a mângâiat-o
ºi a fãcut-o fericitã, ºi-a întruchipat
iubirea purã ºi ura dureroasã, s-a
rãspândit în liniºte prin încãpere prin
intermediul pianului. De data aceasta,
melodia a adus amintirile trecutului în
inima omului. Sonata îi amintea întot-
deauna de propria copilãrie. Când era
elevã la conservator, când era inclusã
în programul personal la diverse con-
cursuri, oricând ºi oriunde a evoluat, ºi-
a amintit de copilãrie. Era la fel atunci,
ca ºi ieri. ªi este la fel acum. Îºi miºca
degetele lungi ºi subþiri peste clapele
negre ºi albe. ªi amintiri dragi dintr-o
copilãrie de demult, fericitã ºi fãrã griji,
îi veneau în minte una câte una.
Înfãºurând o batistã albã în jurul frunþii
mamei, fãcând pâine fierbinte în cuptor,
inima i s-a cufundat pentru o clipã ca un
preludiu al amintirilor. În copilãrie,
mama cocea mereu pâine în cuptor

duminica. Purta un coº mai mare decât
ea ºi nu se putea miºca pe lângã el.
Dupã ce pâinile erau rumene ºi
umflate, mama le tãia ºi le arunca în
coº. Apoi le întindea, pentru a se rãci
mai repede. Între timp, ea avea sã-ºi
punã în buzunarul jachetei colãceii
fierbinþi ºi secreþi. Dupã aceea, ea
înmuia colãceii în apa pârâului care
curgea pe strãzi ºi se bucura sã
mãnânce prãjiturile sprijinitã de cais.

Când sonata a ajuns la jumãtate,
amintirea copilãriei a prins viaþã ºi mai
abitir. Iat-o pe stradã, numãrând. E cât
o veveriþã de micã. Are pãrul blond.
Chiar ºi atunci toatã lumea o numea
„blonda“. Numãra întruna, iar în acest
timp, prietenii ei se ascundeau în
diferite locuri. Dupã un timp, se apuca
sã-i caute peste tot. „Berkinmachoq“*,
oftã ea, iar mâinile care se miºcau
neîncetat pe clape slãbirã brusc. În
zilele de varã, nu venea de pe stradã,
ignorând cireºele atârnate de tatãl ei de
urechi ºi fluturându-ºi pãrul, care era
împletit ca niºte crenguþe de salcie de
mama ei. Era mult mai jucãuºã. Iarna,
dacã ningea, era ca o vacanþã pentru
ea. Împreunã cu ceilalþi copii, fãceau un
om de zãpadã în mijlocul drumului ºi se
bulgãreau la nesfârºit. Pânã seara,
avea sã conducã sania pe care o adu-
sese tatãl ei. 

Dupã o vreme, „merse“ la unchiul din
capul strãzii, care vindea nisholda**. În
copilãrie, în lunile de Ramadan, unchiul
îi umplea mereu ceºcuþa cu nisholda.
Pânã ajungea acasã, aduna moþul
nisholdei cu degetele. Parcã avea în
braþe o pãpuºã murdarã ºi pantofi plini
cu apã. „Ce bunã ºi dulce ar fi fost o
nisholda“, îºi zise. Apoi ºi-a amintit când
mergea împreunã cu alþi copii pe strãzi
în serile lunii sfinte, oprindu-se la fiecare
casa, ºi cântând cântecul Ramadanului:

Am venit la casa voastrã
sã vã urãm de Ramadan

Domnul sã vã binecuvânteze
cu un fiu în leagãn….

Ar cânta cântecul acela. Cântecul
era lung. Din pãcate, de-abia îºi
amintea începutul. Aºa începea. Îl
cânta împreunã cu copiii. Bãieþi ºi fete
cântau cântecul Ramadanului la uni-
son, întinzând în mâini o faþã de masã
lungã. În pragul fiecãrei case... chiuieli.
Vecinii dãdeau uneori bani, alteori dul-
ciuri, fructe, iar faþa de masã se umplea

meridiane

SherSherzod ARzod ARTIKTIKOOVV (Uzbekistan)
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Sherzod Artikov s-a nãscut în 1985, în
oraºul Marghilan, din Uzbekistan. A absolvit
Institutul Politehnic Fergana, în 2005. A fost
unul dintre câºtigãtorii concursului literar naþio-
nal „My Pearl Region“, la secþiunea de prozã, în
2019. Debuteazã editorial în 2020, cu „Simfonia
toamnei“, carte publicatã în Uzbekistan, la
Editura „Yangi Asr Avlodi“. În 2021, lucrãrile
sale au fost publicate în antologiile numite
„World Writers in Bangladesh“, „Asia sings“ ºi
„Mediterranean Waves in Egypt“, în limba
englezã. În 2021, a participat la Congresul
Internaþional al Scriitorilor, organizat în
Argentina, la conferinþa internaþionalã de lite-
raturã sub denumirea „Mundial insurgencial cul-
tura“, dedicatã vieþii ºi operei lui Federico
Garcia Lorca, la Festivalul Internaþional de
Poezie din Tunisia, la Târgul Internaþional de

Poezie din Singapore. Anul acesta a fost premi-
at drept Ambasador al Pãcii Globale de cãtre
Fundaþia Iqra, Ambasador Internaþional al Pãcii
de cãtre Forumul Literar Mondial pentru Pace ºi
Drepturile Omului ºi a primit „Certificat de pri-
etenie“ ºi alte certificãri de la „Revista
Cardenal“, în Mexic. În prezent, este consultan-
tul literar al site-ului cultural din Pakistan „Sindh
Courier“, reprezentantul ºi delegatul în
Uzbekistan al revistei de literaturã „Cardenal“
(Mexic) ºi al revistei de literaturã ºi artã „Casa
Bukowski“ (Chile).

Scrierile sale au fost publicate în reviste lite-
rare, ziare ºi site-uri web din Albania, Anglia,
Arabia Sauditã, Argentina, Bangladesh, Belgia,
Bolivia, Chile, China, Columbia, Costa Rica,
Egipt, Germania, Grecia, Guatemala, India,
Indonezia, Iordania, Iran, Irak, Israel, Italia,

Kazahstan, Liban, Macedonia, Mexic,
Muntenegru, Nicaragua, Peru, Polonia,
România, Rusia, Serbia, Siria, Slovenia,
Spania, Turcia, SUA, Ucraina.

Traducere din uzbecã în englezã:
Nigora MUKHAMMAD;

Traducere din englezã în românã:
Florentina-Loredana DALIAN
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